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4.7.2007 8ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização

26.7.2007 1937



Financeira e
Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
4.7.2007 13ª Reunião Ordinária da

Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.7.2007 1939

4.7.2007 15ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

27.7.2007 1962

4.7.2007 13ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

27.7.2007 1963

4.7.2007 15ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

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

27.7.2007 1965

5.7.2007 61ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

7.7.2007 426

5.7.2007 38ª Reunião 11.7.2007 711



Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
5.7.2007 24ª Reunião Especial da

1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada a

Homenagear o
Município de Ubá pelo
Transcurso dos 150

Anos de Sua
Emancipação Político-

Administrativa

12.7.2007 887

5.7.2007 17ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

17.7.2007 1299

5.7.2007 4ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

24.7.2007 1888

5.7.2007 2ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Cultura
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

25.7.2007 1912

5.7.2007 15ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do

25.7.2007 1913



Contribuinte na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
5.7.2007 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

25.7.2007 1914

5.7.2007 5ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Saúde
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

25.7.2007 1914

5.7.2007 4ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Redação
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

27.7.2007 1968

5.7.2007 6ª Reunião
Extraordinária da

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

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.7.2007 1984

9.7.2007 25ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear as Irmãs
Clarissas

18.7.2007 1441



Franciscanas
Missionárias do

Santíssimo
Sacramento pelo

Transcurso do
Centenário de sua
Presença no Brasil

9.7.2007 3ª Reunião
Extraordinária da

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

25.7.2007 1915

9.7.2007 9ª  Reunião Ordinária da
Comissão Especial
para o Estudo da
Atenção à Pessoa

com Transtorno
Mental, Deficiência

Mental ou Autismo na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

27.7.2007 1969

10.7.2007 62ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

12.7.2007 765

10.7.2007 9ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

14.7.2007 1238



10.7.2007 39ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

17.7.2007 1282

10.7.2007 10ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.7.2007 1941

10.7.2007 18ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

27.7.2007 1970

10.7.2007 17ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

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

28.7.2007 1985

11.7.2007 63ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

13.7.2007 986

11.7.2007 40ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

17.7.2007 1295

11.7.2007 14ª Reunião Ordinária da 24.7.2007 1890



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

Legislatura
11.7.2007 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

24.7.2007 1890

11.7.2007 2ª Reunião
Extraordinária da

Comissão Especial
para o Estudo da
Atenção à Pessoa

com Transtorno
Mental, Deficiência

Mental ou Autismo na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

25.7.2007 1917

11.7.2007 11ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

25.7.2007 1918

11.7.2007 19ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa

27.7.2007 1972



Ordinária da 16ª
Legislatura

11.7.2007 16ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

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

27.7.2007 1973

11.7.2007 18ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

27.7.2007 1975

11.7.2007 14ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

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

27.7.2007 1976

11.7.2007 9ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

28.7.2007 1986

11.7.2007 16ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.7.2007 1989

12.7.2007 64ª Reunião Ordinária da 14.7.2007 1093



1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
12.7.2007 26ª Reunião Especial da

1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada a

Homenagear o
Sindicato das
Agências de

Propaganda no
Estado de Minas

Gerais -Sinapro-MG

18.7.2007 1453

12.7.2007 41ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.7.2007 1462

12.7.2007 5ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Redação
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

19.7.2007 1593

12.7.2007 16ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

25.7.2007 1918

12.7.2007 9ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Assuntos Municipais e
Regionalização na 1ª
Sessão Legislativa

27.7.2007 1977



Ordinária da 16ª
Legislatura

12.7.2007 12ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

27.7.2007 1978

13.7.2007 6ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

27.7.2007 1979

16.7.2007 27ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear o
Município de Montes

Claros pelo
Transcurso de seus

150 Anos de
Fundação

21.7.2007 1833

17.7.2007 65ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

19.7.2007 1510

17.7.2007 42ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

21.7.2007 1849



Legislatura
17.7.2007 6ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de Redação

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

25.7.2007 1920

17.7.2007 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de
Membros das
Comissões

Permanentes (§ 1º do
Art. 204 do Regimento
Interno) na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

27.7.2007 1981

17.7.2007 15ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

28.7.2007 1991

17.7.2007 13ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.7.2007 1992

17.7.2007 7ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Redação
na 1ª Sessão

28.7.2007 1994



Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

17.7.2007 5ª Reunião
Extraordinária da

Comissão do
Trabalho, da

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

28.7.2007 1995

18.7.2007 66ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

20.7.2007 1642

18.7.2007 43ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.7.2007 1853
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2007

ATAS
ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/6/2007
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar
nº 20/2007; votação nominal do Substitutivo nº 1, salvo emendas e
subemenda; aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 1 e 2;
votação nominal da Subemenda nº 1 à Emenda nº 3; aprovação;
prejudicialidade da Emenda nº 3; questão de ordem; leitura e votação
nominal das Emendas nºs 4 e 5; rejeição - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 522/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
turno; declaração de voto - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº 597/2007; discurso do Deputado Antônio Júlio; encerramento da
discussão; votação do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno;
aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 931/2007;
aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 932/2007;
aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 73/2007;
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 - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
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 -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
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Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo  Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h14min, a

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Questão de Ordem
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, apenas fazendo uma

referência à ata, quero parabenizar os participantes do ciclo de
debates realizado hoje, nesta Casa, sobre o Plano Mineiro. Foi muito
significativa a atuação da Comissão de Participação Popular, da
Comissão de Fiscalização Financeira, dos Deputados e dos
representantes de entidades e do governo, com toda a sua equipe.
Essa participação foi extremamente importante para a troca de
informações. Parabenizo a Assembléia, assim como as duas
Comissões pela importante participação. Aproveito a oportunidade
para convidar o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, os membros da Mesa, os demais Deputados e Deputadas,
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para, mais uma vez, amanhã, recebermos o Presidente Lula, aqui em
Belo Horizonte, às 15 horas, no Palácio das Artes, para o anúncio do
Plano de Aceleração do Crescimento. Estaremos lá, com o
Governador de Minas e Ministros. Então, em nome da Bancada do
Partido dos Trabalhadores, convido todos os Deputados e Deputadas
a comparecerem a esta agenda, que é importante para Minas, para a
Assembléia, para os nossos Municípios e comunidades. Vamos,
amanhã, recepcionar o Presidente Lula e sua comitiva no Palácio das
Artes. Muito obrigada.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 20/2007, do Governador do Estado, que dispõe
sobre a aposentadoria especial do servidor policial civil. A Comissão
de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou. As Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração
Pública, que opina pela aprovação da Emenda nº 3, na forma da
Subemenda nº 1, que apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 1,
2, 4 e 5. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os
arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que o
façam neste momento. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo
emendas e subemenda.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - José
Henrique - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
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Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa
- Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Wander
Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 46 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1. Com a aprovação do
Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 e 2. Em
votação, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 3.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite -
José Henrique - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa
- Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Wander
Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 47 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Subemenda nº 1 à Emenda nº 3. Com a
aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 3, fica prejudicada a
Emenda nº 3.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito seja feita a

leitura das Emendas nºs 4 e 5, para orientar a votação.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário para que proceda

à leitura das Emendas nºs 4 e 5.
O Sr. Secretário (Deputado Luiz Tadeu Leite) - ( - Lê as Emendas

nºs 4, que foi republicada na edição do dia 28/6/2007, e 5, que foi
publicada na edição do dia 22/6/2007.).

O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas nºs 4 e 5.
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- Registram “sim” os Deputados e a Deputada:
Almir Paraca - André Quintão - Antônio Júlio - Carlin Moura - Durval

Ângelo - Elisa Costa - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Sargento
Rodrigues - Weliton Prado.

- Registram “não” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - Antônio

Carlos Arantes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gilberto Abramo
- Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela
Reis - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses -
Vanderlei Jangrossi - Wander Borges.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 10 Deputados. Votaram “não” 35
Deputados, totalizando 45 votos. Estão rejeitadas as Emendas nºs 4 e
5. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei
Complementar nº 20/2007 na forma do Substitutivo nº 1, com a
Subemenda nº 1 à Emenda nº 3. À Comissão de Administração
Pública.

Discussão, em 2º 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
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 522/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado André Quintão - Parabenizo o Deputado Dinis Pinheiro.
Quero falar sobre um projeto do Governador Aécio Neves. Peço

licença ao Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, para solicitar
que esse projeto seja agilizado. É um projeto muito importante, que
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trata da doação de um terreno para a Prefeitura de Belo Horizonte, a
fim de regularizar a habitação de 528 famílias do Conjunto Confisco.
Peço licença ao Deputado Mauri Torres para pedir agilização para que
esse projeto entre na pauta e votemos a regularização de 528
habitações para as famílias do Conjunto Confisco, na divisa de Belo
Horizonte com Contagem.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
597/2007, do Governador do Estado, 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. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Com a
palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, não tenho nenhuma intenção de discutir esse projeto, que
já discutimos várias vezes. Quero chamar a atenção dos Deputados
para um projeto que estamos votando, mais uma vez, para
lamentarmos depois. Estamos votando mais uma lei delegada.
Estamos delegando, Deputado Sebastião Helvécio, à Secretaria de
Estado de Fazenda, que emitirá um decreto assinado pelo
Governador, regulamentando a gratificação dos funcionários da
Secretaria de Fazenda.

Não sou contra a gratificação nem contra o aumento dos
funcionários, sou contra a forma como está sendo feito. Discutimos na
Comissão de Fiscalização Financeira, e o Estado continua insistindo
em criar essa gratificação para os técnicos e fiscais. Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, V. Exa. é nosso constitucionalista e verá que o mais
grave é que a parcela da Gepi decorrente da conta reserva, que
ninguém sabe o que é, compõe o limite previsto no § 4º do artigo, não
podendo ser superior a 40% do vencimento correspondente ao Grau J
do Nível III da carreira de Auditor Fiscal da Receita Federal.

O Deputado Lafayette de Andrada, Líder do PSDB e membro da
nossa Comissão, pediu informações à Secretaria de Fazenda para
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saber como é feita essa remuneração. Até agora, na votação do
projeto, as informações não chegaram. Se fosse este Deputado que
tivesse pedido as informações, diriam que o Deputado Antônio Júlio
está fazendo oposição, que está criando caso. Mas foi o Deputado
Lafayette de Andrada que pediu as informações, pois se viu em
dificuldades para analisar esse projeto, para ajudar o governo e para
beneficiar os fiscais que precisam de uma boa remuneração.

Mas as coisas poderiam ser mais claras. Foi denunciado pelo
Sindifisco que o Estado disse que criariam as Gepis, desde que
aplicassem R$200.000.000,00 de multa até o final do ano. Não vi
ninguém levantar a voz contra isso, nem mesmo a Fiemg, que é o
braço direito da Secretaria de Fazenda, em que são tomadas as
decisões sobre a questão tributária do Estado de Minas Gerais,
manifestou-se. Acho que deveriam, sim, ter essa gratificação de
eficiência, mas em cima do efetivamente arrecadado pelo Estado, e
não pelas multas aplicadas. O próprio Sindifisco é contra essa
proposta do governo, tanto assim é, que fizeram várias publicidades e
colocaram faixas nas barreiras, questionando esse posicionamento do
governo.

Vejo a Assembléia Legislativa, mais uma vez, sem coragem para
discutir isso. Não vejo disposição dos Deputados. Isso não é perder
tempo, é discutir uma matéria muito importante para o Estado de
Minas Gerais.

Estamos invertendo a regra outra vez. Votamos a aposentadoria dos
policiais com 30 anos de serviço, o que considero certo. Mas existe
uma emenda à Constituição que diz que tem de ter idade mínima.
Amanhã apresentaremos aqui uma emenda à Constituição dando
aposentadoria especial às professoras.

Todo o mundo fala da educação, mas é o pessoal que mais tem
sofrido nas garras do poder político. Então, vamos também criar uma
aposentadoria especial para as professoras. Talvez aquela professora
que realmente ficasse 25 anos em sala de aula pudesse aposentar-se,
indiferentemente da idade. O Estado impôs: para elas, há idade; para
outros, não. Para os fiscais, Deputado Rêmolo Aloise, faz-se a
complementação do salário por meio de um decreto. Há uma conta
reserva que ninguém sabe o que é. Estou dizendo que não sei por



8

que as informações foram pedidas. E foram pedidas pelo nosso Líder,
hoje meu guru, Deputado Lafayette de Andrada, que tem mostrado
muita competência, mas as informações não chegaram. E vejo que
aqui ninguém está preocupado com isso. Ninguém está nem aí. E,
depois, vamos ficar chorando.

Deputado não vale mais nada, todo o mundo toma decisão. Está
todo o mundo legislando. O governo do Estado de Minas hoje não
precisa da Assembléia. Eles estão editando decreto para criar multas,
como foi o caso do meio ambiente, e nós estamos calados, vendo,
reclamando. Um ou dois reclamam, e as coisas vão ocorrendo.

O Detran baixou um decreto, nesta semana, criando clínicas de
psicologia, na quantidade que determinou, da forma como quis. É algo
totalmente louco o que está ocorrendo no Detran, que passou por
tantas dificuldades. Foi a Assembléia Legislativa que fez a sua
moralização, por várias CPIs, da CNH e de outras confusões. Foi a
Assembléia que ajudou a moralizar o Detran, e, hoje, alguém está
desmoralizando-o. O serviço tem de ter regulamentação, não pode ser
desregulamentado da forma como está. Isso está sendo feito por
decreto também. E não vejo nenhuma voz, Deputada Elisa Costa,
questionar. Só questionamos que Deputado hoje já não legisla.

Se continuar dessa forma, vamos fazer uma lei delegada para o
governo do Estado Aécio Neves. E que ele faça tudo por decreto, as
reformas que quiser, o aumento de salário que quiser, que faça todas
as mudanças que quiser por meio de decreto. Porque já não se
discute, nesta Casa, não se pode discutir, embora esse projeto tenha
sido bastante discutido. Talvez tenha sido o projeto do governo em
que o Deputado Lafayette de Andrada participou e levantou essa
questão, tentou acertar com o governo, mas infelizmente não
avançamos, porque há outras categorias na Secretaria de Fazenda
que precisam também ser olhadas de forma diferenciada e ter o seu
aumento de salário.

Eu lhes disse e tenho dito muito claro: sou a favor de que todos
tenham um salário digno. Todos têm de ganhar bem. Não precisamos
ficar arranjando fórmulas de aumentar o salário. A GEF é uma forma
de aumentar o ganho dos que trabalham. Poderia ser muito mais claro
para os que estão recebendo, para o Estado, que está pagando, e
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para os outros funcionários do governo do Estado.
Esse projeto que estamos votando aqui, hoje, Deputado Lafayette

de Andrada, deveria ser mais bem analisado. V. Exa. segurou os 15
dias, tentando negociar, houve reuniões demoradas. Eu disse que
talvez tenha sido o único projeto em que houve discussão e
participação de todos os membros da Comissão de Fiscalização
Financeira. Nós exercemos o nosso papel de pelo menos discuti-lo, o
que fizemos em duas, três ou quatro reuniões, mas as coisas não
avançaram. A única coisa que avançou foi que, na primeira proposta,
a Gepi não tinha limite, e o Deputado Lafayette de Andrada
apresentou o limite de 40% sobre a remuneração, o salário.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Gostaria de fazer
um pequeno esclarecimento, para que os Deputados que não são da
Comissão de Fiscalização tenham uma noção do que está havendo.

Estamos votando o aumento da Gepi, que é a gratificação dos
servidores da Secretaria de Fazenda. Na verdade, a remuneração dos
servidores do quadro da Secretaria de Fazenda é muito maior na Gepi
do que o seu vencimento propriamente dito. Hoje em dia, por longo
tempo, mais de 30 anos, o que tem sido feito para os servidores da
Secretaria de Fazenda foi dar aumento na gratificação, na Gepi, em
vez de aumentar o seu salário-base. Trata-se de uma história de 30
anos; se hoje aumentarmos o salário-base do servidor, o aumento terá
de ser de 400%, 500%.

Mas é muito difícil explicar que, enquanto uma categoria tem 12% ou
15% de aumento, outra tenha 400% ou 700%. Então, o que os
governos do Estado têm preferido fazer, historicamente, é dar o
aumento na Gepi, que é variável de acordo com a arrecadação do
Estado - daí, a função do decreto. Essa é a explicação que nos foi
dada.

Outro aspecto importante que quero esclarecer é que há duas
categorias diferentes na Secretaria de Fazenda que recebem a Gepi:
os gestores e os fiscais. Os primeiros estiveram reunidos conosco,
com V. Exa. e com vários Deputados da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, e nos trouxeram o pleito de diminuir a
diferença salarial entre eles e os fiscais. Mas o governo optou por um
aumento linear, como fez com a polícia e outros quadros: ou seja, se



10

der 10% para um, dará 10% para o outro. Em outras palavras, optou
por não fazer uma diferenciação como era o desejo dos gestores.
Assim, o projeto chegou à redação atual, que é a de alterar-se a Gepi
por meio de decreto, nos mesmos parâmetros para as duas
categorias, com um teto máximo - que não era determinado no texto
original e que inserimos - de 40% da gratificação, do item “g”, do
funcionário “j”, etc. Essa é a formatação final.

Enfim, o governo entendeu que esse é o melhor sistema, coisa de
que também estou convencido. Assim, peço aos pares a aprovação
do projeto, como apresentado no texto.

Muito obrigado, Deputado Antônio Júlio, um democrata. Deixo
registada a nossa admiração por V. Exa., que foi nosso Presidente e
nosso guia na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O Deputado Antônio Júlio - Muito obrigado, Deputado Lafayette de
Andrada. O que estou dizendo é que não sou contra o projeto; aliás,
vou votar por sua aprovação. Estou apenas tendo o cuidado de
discutir o projeto e de levantar essa questão. Essa parece ser uma
boa proposta para os gestores e os fiscais, mas, na verdade, eles vão
ficar nas mãos do Secretário de Fazenda ou de grupos daquela
Secretaria - até porque sabemos bem da guerra que se trava ali. Isso
porque a partir da hora em que aprovarmos que isso será disciplinado
em decreto, não se terá mais qualquer segurança, como aconteceu
com o sistema fiscal do nosso Estado, já que se mudam as regras da
cobrança dos tributos e da fiscalização por decreto, por resolução ou
por portaria interna. Por que os grandes empresários, que cuidam em
primeiro lugar do sistema tributário, não investem hoje em Minas
Gerais? Porque não confiam no nosso sistema da Secretaria de
Fazenda - não nas pessoas, mas no sistema. Porque se muda a regra
do jogo de acordo com a opinião do Secretário, já que isso está em
decreto e é autorizado por ser decreto.

Aliás, em nosso Estado, o decreto passou a ser mais importante do
que a lei. Lembrem-se do que eles aprovaram agora e publicaram no
final de 2006, sobre a cobrança das multas relativas ao meio
ambiente, sobre as varas de pescar: há um artigo que fala que se
alguém estiver cortando uma vara de pescar, ela é multada em
R$500,00 por cada apetrecho que tiver. Assim, se um policial
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ambiental notar alguém saindo do “shopping” com uma vara de pescar
para dar de presente, ele aplicará uma multa de R$500,00 e
apreenderá a peça. Estão fazendo o mesmo com os coitados da zona
rural, que às vezes vão pescar no fundo da sua casa com uma varinha
que chamamos de mão, uma vara de bambu: tomam-lhe a vara e
ainda lhe multam em R$500,00.

Isso foi feito por decreto. E a Assembléia não reage; os Deputados
não reagem. Aposto que a maioria dos Deputados tem essa demanda,
mas ninguém fala nada. Vou continuar falando, porque me sinto bem
em exercer o meu papel de parlamentar e em levantar essas
questões. O Deputado Lafayette de Andrada, que está indignado com
essa posição da Secretaria de Meio Ambiente, também assinou um
requerimento para que possamos discutir esse decreto; o Deputado
Sebastião Helvécio também levantou essa questão. Baixa-se um
decreto criando multa. E não há em nossa legislação nenhuma
permissão para isso. Infelizmente, colocamos em um artigo da lei
ambiental que as multas poderiam chegar a 50 milhões, e eles
dividiram essa multa em várias multas. E o coitado do povo do interior
está sofrendo nas mãos desse povo. Enquanto isso, estamos aqui
sem exercer o nosso papel de fiscalizar, de cobrar e de fazer
mudanças.

Esse projeto que estamos votando pode ser até bom hoje, mas não
traz nenhuma garantia para os fiscais e para os gestores tributários da
Fazenda, porque será disciplinado em decreto. Que decreto é esse?
Por que não podíamos - agora é tarde - votar isso na lei? Deixar
claramente quanto seria a gratificação. Que mal há nisso? Defendo
remuneração digna para os funcionários públicos. Têm que ganhar
bem mesmo, até para acabar com essa onda da corrupção.
Ganhando bem, o cara está mais tranqüilo. Agora, não precisa ser
dessa forma. Querem enganar a quem? Podem estar enganando a
maioria dos Deputados, que não estão nem aí para o projeto, mas
quem leu e acompanhou tem dúvidas. Há uma tal de conta reserva,
Deputado Sebastião Helvécio, que, até agora, ninguém sabe o que é.
Como há uma conta reserva dentro do Orçamento financeiro do
Estado? Que reserva? De quê? De onde veio? Vem em cima de
multas aplicadas ou das arrecadadas? É diferente aplicar e ter a
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gratificação de multar e ter a arrecadação para que o Estado faça jus
à gratificação.

Hoje sabemos que a dívida ativa do Estado é superior a
R$22.000.000.000,00. Temos mais de 150.000 ações na Justiça na
questão tributária. Há algo errado, e continuamos a fingir que não há.

Quero uma Secretaria que tem bons fiscais, um pessoal altamente
preparado, com boa remuneração, para que não precise estar nas
mãos de algumas pessoas para definir em decreto de quanto será a
gratificação. Estou sendo um pouco repetitivo para que prestem
atenção no que estamos votando. Estamos criando um problema para
o Governador do Estado. Entendo que gratificação e salário só podem
ser concedidos por meio de lei. Decreto não pode definir gratificação
nem salário. Quando o governo fez os aumentos foi por meio de lei
delegada. Aí não há questionamento. Entretanto, nesse caso, o
questionamento existe. Estamos delegando ao Estado para dar
aumento por meio da Gepi, como diz o Deputado Lafayette de
Andrada, que, infelizmente, nem teve muito argumento, porque
também está apertado com o projeto, pois está vendo que há
equívocos que não trarão benefícios para os fiscais ou para os
gestores no primeiro momento.

Não há segurança no que estamos votando. Infelizmente, mais uma
vez, vamos votar, tirando nosso poder de legislar e entregando-o para
alguém da Secretaria. Esse é o meu alerta, faço-o com tristeza,
porque precisamos exercer melhor nosso papel, mas somos o reflexo
da sociedade, que está apática, calada e omissa. Caminhamos neste
processo. Hoje, ao ver um crime bárbaro, você olha de lado, fala que
não foi com você e que não está nem aí. Você vê outro problema, um
fiscal, a polícia batendo, tudo acontecendo, e vira as costas. A
Assembléia é o reflexo dessa atitude. Discuti esse projeto com vários
Deputados, que admitiram que há erro, mas que o governo quer. Ora,
não é assim. Não pode ser. Temos um papel importante até para
ajudar o Governador. Ele não sabe disso.

Nesses dias, o Ademir Lucas estava brigando por causa desse
projeto, questionado pelo André Quintão para aprovar uma doação de
imóvel para a Prefeitura de Contagem. Depois que o João Leite, o
Ademir e o Bispo Gilberto levantaram a questão, temos a informação
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de que ninguém sabe quem fez o projeto. Não tem pai. Sabe por quê?
Porque o filho é feio. Temos uma experiência antiga disso, Neider.

Na época do Governador Itamar, fizemos que ele tirasse vários
projetos, um deles absurdo, de mudança na cobrança das taxas do
sistema agropecuário de Minas Gerais. Batemos duro, e eu deveria
ser o Líder do Governo, mas não quis. Estávamos tratando do nosso
Partido, o PMDB, e não deixamos aprovar. E até hoje, sete anos
depois, ninguém sabe quem fez a tabela. E o Governador assinou. O
Governador não olha a tabela, não sabe o que está assinando, mas
confia nos seus assessores. É assim que o governo funciona, e
Governador apenas assina uma exposição de motivos que envia para
a Casa, a mensagem.

Esse projeto da Prefeitura de Contagem está aí, e ninguém sabe
quem o enviou. O Danilo disse que não sabe, o Secretário da Cohab
também disse que não sabe. Realmente, há um equívoco na forma
como querem fazer, e o Deputado Ademir Lucas está coberto de
razão. É como isso que estamos fazendo, não vamos resolver o
problema, estamos enganando a nós mesmos.

Falo isso com muita tristeza, mas serve para chamar atenção dos
Deputados para o fato de que estamos votando um projeto necessário
no momento, pois os fiscais ficaram vários meses parados. Essa
situação precisa ser revista e o Estado deve ter coragem de enfrentar
a situação salarial de todos os funcionários, especialmente do pessoal
da fiscalização da Secretaria de Fazenda. Mas isso poderia ser feito
de outra forma. Infelizmente, a Polícia Civil está de greve. Estão
fazendo operação padrão, como o apagão, e ainda precisamos
escutar aquelas besteiras que a Ministra falou: “no estresse, relaxe e
goze”. A Delegacia de Polícia Civil está em greve há três meses. No
interior, quase não se marca exame para tirar carteira de habilitação,
onde se faziam 70, são feitos apenas 14, pois diminuíram o
atendimento.

Estamos fingindo que não está acontecendo nada, que está tudo
bem com a polícia, mas estão em greve e o povo está sofrendo. O
povo tem sofrido tanto que perdeu o incentivo de reclamar, acomodou-
se. E nós, que somos seus representantes, também nos
acomodamos. Ou o que estou falando a respeito da greve da Polícia
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Civil é mentira? Não vi nenhum Deputado levantar essa bandeira, e
não vou brigar mais por isso, senão, passa a ser um ato de covardia,
porque estamos vendo o problema e não queremos enfrentá-lo. Mas
estão em greve. Não se vê um pronunciamento do Chefe de Polícia
Civil, não se vê um pronunciamento do Chefe de Defesa Social, não
se vê um posicionamento do governo nem das próprias entidades
representativas da Polícia Civil.

Há alguma coisa errada, e para isso tenho alertado. Votarei a favor
deste projeto, mas é um equívoco. Estamos votando um monstrengo.
Depois, gostaria que cada Deputado presente levasse uma cópia da
redação do vencido para casa e fizesse uma análise tranqüila, e se
acharem que estou equivocado, sintam-se à vontade para me dizer.
Mas o próprio Deputado Lafayette de Andrada tentou dar uma
explicação e foi embora, pois não há explicação. Ele ficou
constrangido de dar esse parecer. Estou falando de público, pois já
falei com ele na Comissão. Ele tem consciência de que poderíamos
resolver esse problema de outra forma, mais transparente e segura
para aqueles que estão reivindicando a Gepi. Isso aqui não traz
nenhuma segurança e, para o Estado, é um monstrengo. Mas, como
disse, discute-se com as pessoas que não pensam no Estado, e as
coisas vão acontecendo.

Portanto, deixo aqui meu desabafo e esclarecimento. Volto a repetir
que votamos o projeto equivocado. Não no seu conteúdo, pois os
objetivos são claros, é preciso melhorá-lo mesmo.

Mais uma vez, estamos delegando ao governo poderes para legislar
em nome da Assembléia Legislativa. Isso abre uma brecha para que
outras categorias do funcionalismo público possam ter o mesmo
tratamento, como está tendo a Polícia Civil. O governo cria esse
mecanismo de gratificação, que não é essa gratificação tão badalada
no plano de carreira, que até hoje não foi instalada e que não será
nunca - já cansei de denunciar -, mas que abre um caminho para a
discussão de outras categorias. Da forma como isso foi feito, está
errado.

Esse é o meu esclarecimento. Votarei a favor, mas não poderia
deixar de manifestar, publicamente, aquilo que discutimos e
manifestamos na Comissão de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. 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 597/2007 na forma do Substitutivo nº 1 ao
vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 931/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a reverter ao
Município de Conselheiro Lafaiete o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 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
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 73/2007, do Deputado
Gilberto Abramo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação,
por hospitais e outras unidades de saúde, ao órgão de Vigilância
Sanitária de casos de intoxicação alimentar e patologias digestivas
assemelhadas 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 2, que apresenta, e pela rejeição
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, da Comissão de Saúde. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
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EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 73/2007
O art. 5º passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei noventa dias

após a data de sua publicação, especialmente quanto:”.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2007.
Leonardo Moreira
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 Leonardo Moreira, que recebeu o n° 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 as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 27, 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 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/6/2007
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta, Walter Tosta e Ademir Lucas
(substituindo este ao Deputado Célio Moreira, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara
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. O Presidente acusa o recebimento da
seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei nº 973/2007, no 1º turno (Deputado Célio Moreira). A
Presidência registra a presença de estudantes de Direito de
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Diamantina que fazem uma visita orientada à Comissão. Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
436/2007 na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e
Justiça, com a Emenda nº 1 apresentada (relator: Deputado Délio
Malheiros); 448/2007 ( relator: Deputado Carlos Pimenta, em virtude
de redistribuição); 535/2007 na forma do Substitutivo nº 1 apresentado
(relator: Deputado Walter Tosta, em virtude de redistribuição); e
964/2007, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Carlos Pimenta, 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 Carlos Pimenta, solicitando que seja realizado evento no
âmbito desta Casa para comemorar os 10 anos de funcionamento do
Procon Assembléia; e Délio Malheiros, solicitando que seja realizada
audiência pública desta Comissão para debater as questões que têm
dificultado a fabricação de saneantes e cosméticos. 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.
Délio Malheiros, Presidente - Fábio Avelar - Antônio Júlio.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2007

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 16/2007, EM 29/5/2007

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Leite, Almir Paraca e Inácio Franco, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva e Wander Borges. Havendo número regimental, o Presidente “ad
hoc”, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e informa que
não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão, a
qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o
relator. Em seguida, a Presidência determina a distribuição das
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado
Inácio Franco para atuar como escrutinador. Apurados os votos, é
eleito Presidente o Deputado Almir Paraca, e Vice-Presidente, o
Deputado João Leite, ambos com três votos. A seguir, o Presidente
“ad hoc” empossa o Vice-Presidente eleito, que, por sua vez, dá posse
ao Presidente. O Presidente eleito, Deputado Almir Paraca, designa
como relator da matéria o Deputado Inácio Franco. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, informa que a próxima reunião será convocada por
meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2007.
Almir Paraca, Presidente - João Leite - Inácio Franco.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 3/2007, EM 30/5/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Jayro Lessa, Zé Maia e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Zé Maia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
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presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
o parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2007, em
1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, apresentado (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva)
e rejeitada a proposta de emenda de autoria do Deputado Adalclever
Lopes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, informa qua a próxima reunião será
convocada por meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Lafayette de

Andrada - Ivair Nogueira.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 19/2007, EM 13/6/2007

Às 14h28min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fahim Sawan, Fábio Avelar e Antônio Júlio (substituindo este ao
Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Fahim Sawan, 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 o parecer do
relator sobre a Proposta de Emenda à Constituição 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. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Fábio Avelar, que conclui pela aprovação, no 1º turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2007, na forma do
Substitutivo nº 1, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado
Antônio Júlio. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária a ser marcada
posteriormente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Fahim Sawan, Presidente - Fábio Avelar - Sargento Rodrigues.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/6/2007
Às 9h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Antônio Júlio, Célio Moreira e Walter Tosta, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 na
pauta. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição,
para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº
965/2007, no 1º turno (Deputado Célio Moreira). Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, em
1º turno, os pareceres pela aprovação, dos Projetos de Lei nºs
486/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça (relator: Deputado Célio Moreira); 609/2007 (relator:
Deputado Walter Tosta); 615/2007(relator: Deputado Walter Tosta) e
847/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio, 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 Célio Moreira em que solicita seja
realizada audiência pública para discutir sobre os empréstimos
consignados e empréstimos feitos por meio eletrônico, com a
presença de representantes do Banco Central, das instituições
financeiras, do Ministério Público e de entidades de aposentados; e
Délio Malheiros, em que solicita a realização de audiência pública
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desta Comissão para discutir acerca da facilitação do cancelamento
dos serviços por parte do consumidor, incluindo administração de
cartões de crédito. 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.
Délio Malheiros, Presidente - Walter Tosta - Ademir Lucas - Carlos

Pimenta - Lafayette de Andrada.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 19/6/2007
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Dimas
Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Dimas Fabiano, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do
Sr. Lourival dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Uberaba,
publicado no “Diário do Legislativo” de 12/6/2007. O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 759 e 1.062/2007
(Deputada Rosângela Reis), em turno único; 1.053/2007, em turno
único, e 1.016/2007, no 1º turno (Deputado Dimas Fabiano), 1.038 e
1.177/2007, em turno único (Deputada Maria Lúcia Mendonça) e
806/2007, em turno único (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 pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei
nº 714/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça); e, no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 446/2007 com a Subemenda nº 1 à
Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as
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Emendas nºs 2 e 3 (relator: Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 759/2007 (relatora: Deputada
Maria Lúcia Mendonça), 975/2007 (relatora: Deputada Gláucia
Brandão) e 1.038/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça),
que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 646/2007. 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, 26 de junho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Rosângela

Reis.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/6/2007
Às 9h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Sebastião Costa, Sebastião Helvécio, Jayro
Lessa (substituindo este ao Deputado Delvito Alves, por indicação da
Liderança do DEM) e Sávio Souza Cruz (substituindo o Deputado
Gilberto Abramo, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e 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, é aprovado o parecer concluindo pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade, em turno único, do Projeto de Lei
nº 1.209/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em virtude de
redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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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
concluindo pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade
dos Projetos de Lei nºs 657, 1.100, 1.148, 1.185, 1.198/2007 (relator:
Deputado Jayro Lessa, em virtude de redistribuição); 814, 824, este
com a Emenda nº 1, 1.086, 1.183, 1.191, 1.196, 1.205/2007 (relator:
Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 1.073,
1.078, 1.115, 1.146, 1.176, 1.187, 1.193, 1.194, 1.197, 1.206, 1.210 e
1.214/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em virtude de
redistribuição); 1.094, 1.152, 1.189, 1.192 , 1.195, 1.207, 1.211/2007,
este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
1.112, 1.135, 1.200 e 1.219/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa);
1.113, 1.156, 1.179, 1.202/2007 (relator: Sávio Souza Cruz, em virtude
de redistribuição). O Projeto de Lei nº 807/2007 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Sebastião Costa,
aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, é aprovado, em
turno único, o parecer concluindo pela inconstitucionalidade, pela
ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei nº 1.101/2007
(relator: Deputado Sebastião Helvécio, 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, 26 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Hely Tarqüínio -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

20/6/2007
Às 9h20min, 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 Fábio Avelar. Havendo número regimental, o Deputado Hely
Tarqüínio, no exercício da Presidência, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios da Sra. Neusa Coutinho Affonso, publicado no “Diário do
Legislativo”, no dia 14/6/2007; e do Secretário de Saúde,
encaminhando a prestação de contas do primeiro trimestre do
exercício de 2007 (janeiro-março). O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei nºs 350/2007, em 2º turno (Deputado
Hely Tarqüínio); 635/2007, em 2º 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. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 293/2007 na forma original e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Ruy Muniz, em virtude de redistribuição);
568/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Hely Tarqüínio). 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 883/2007 (relator: Deputado Ruy
Muniz); 916/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 969/2007
(relator: Deputado Carlos Pimenta); 1.059/2007 (relator: Deputado
Ruy Muniz); 1.080/2007 (relator: Deputado Doutor Rinaldo).
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 653/2007.
Submetido à discussão e votação, é aprovado o parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 736/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta em
que solicita seja feita visita ao Instituto Lauro Teixeira de Freitas, no
Município de Bauru (SP), para colher informações sobre o tratamento
da hanseníase nessa instituição, tendo em vista o sucesso obtido,
com indicadores relevantes para a América Latina; Carlos Pimenta,
Doutor Rinaldo e Ruy Muniz em que solicitam seja realizada reunião
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desta Comissão, com os convidados que menciona, para debater a
produção e o uso de produtos fitoterápicos na assistência à saúde.
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.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo -

Fahim Sawan.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/6/2007

Às 9h26min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Chico Uejo, Domingos Sávio,
Inácio Franco, e Weliton Prado (substituindo este ao Deputado André
Quintão, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva e Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Domingos
Sávio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
publicada entre parênteses: ofício do Sr. Marcos Dupim Mattoso,
Presidente da Câmara Municipal de Curvelo (7/6/2007). O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei Complementar
nº 20/2007, no 1º turno (Deputado Elmiro Nascimento), Projetos de Lei
nºs 132/2007, no 2º turno (Deputado Chico Uejo), 597/2007, no 2º
turno (Deputado Domingos Sávio), 670/2007, no 2º turno (Deputado
Inácio Franco) e 116/2007, no 1º turno (Deputado Ademir Lucas).
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 inversão da
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pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei Complementar nº
20/2007 e o Projeto de Lei nº 597/2007 sejam apreciados em último
lugar, respectivamente. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do
Projeto de Lei nº 132/2007 na forma do vencido em 1º turno (relator:
Deputado Chico Uejo); pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei
nº 495/2007 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição
e Justiça (relator: Deputado Inácio Franco); pela rejeição, em 1º turno,
do Projeto de Lei nº 586/2007 (relator: Deputado Ademir Lucas); pela
aprovação do Projeto de Lei nº 641/2007 no 1º turno, na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Chico Uejo); e pela rejeição das Emendas nºs 1, 2, 4 e 5 e
pela aprovação da Emenda nº 3 na forma da Subemenda nº 1
apresentada ao Projeto de Lei Complementar nº 20/2007, no 1º turno
(relator: Deputado Elmiro Nascimento). Registra-se a presença do
Deputado Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Ademir
Lucas, por indicação da Liderança do BSD). Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Domingos Sávio, que conclui pela
aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 597/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 apresentado, é submetido a votos e aprovado
requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, solicitando o
adiamento de discussão do referido parecer. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, hoje, dia 20, às 15 horas, para apreciar o parecer sobre
o Projeto de Lei nº 597/2007, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Lafayette de Andrada - Chico Uejo.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/6/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar, Délio Malheiros, Leonardo Moreira
e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Weliton Prado. Havendo número
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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 ao furto e ao roubo de veículos, à
participação de receptadores e quadrilhas especializadas em
desmonte de veículos e à revenda de peças no Estado, bem como a
debater o Projeto de Lei nº 429/2007 e a apreciar a matéria constante
na pauta. O Presidente comunica o recebimento de ofício do Sr. Joab
de Paula Alves, Presidente da Câmara Municipal de Frutal, conforme
publicado no “Diário do Legislativo” em 7/6/2007. Em seguida, acusa o
recebimento, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 654/2007 e informa que
designou o Deputado Leonardo Moreira para relatar a matéria, e, em
2º turno, do Projeto de Lei nº 328/2007, informando que avocou a si a
relatoria. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o
Ten.-Cel. PM Cícero Nunes Moreira e o Major PM Idzel Fagundes,
Comandantes do 34º Batalhão e da 9ª Cia. da PMMG,
respectivamente, representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza,
Comandante da 8ª Região da PMMG; e o Sr. Ramon Sandoli, Titular
da 6ª Delegacia de Furtos e Roubo de Veículos, representando o Sr.
Marcelo Machado, Titular da Delegacia Especializada de Repressão a
Furtos de Veículos, 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 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 567/2007 na forma do
Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Sargento Rodrigues) e 698/2007
com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Délio Malheiros, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
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votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei nº 1.081/2007 (relator: Deputado Leonardo Moreira), que recebeu
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 668 e 707/2007.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 604
e 746/2007. 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, 27 de junho de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Sebastião

Helvécio - Luiz Tadeu Leite.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/6/2007
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e os Deputados Deiró
Marra e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, a Deputada Gláucia Brandão e os Deputados
Doutor Viana, Durval Ângelo e Hely Tarqüínio. 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 discutir o
tema "inclusão, por via legal, de disciplina ou conteúdo na grade
curricular dos ensinos fundamentais e médio das escolas estaduais".
A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras.
Sônia Andere Cruz, Subsecretária de Informações e Tecnologias
Educacionais, representando Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de
Estado da Educação; Maria Auxiliadora Campos Araújo Machado,
Conselheira, representando o Monsenhor Lázaro de Assis Pinto,
Presidente do Conselho Estadual de Educação; Eustáquia Salvadora
de Sousa, Coordenadora do Curso de Educação Física da PUC-
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Minas; Sílvia Contaldo, do Instituto São Tomás de Aquino e da PUC-
Minas, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra à Deputada Maria Lúcia Mendonça, 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 retorna os
trabalhos ordinários 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 Deiró Marra em
que solicita seja enviado pedido de informação à Secretaria de Estado
de Educação, sobre a composição do quadro de magistério das
escolas, indicando a proporção de efetivos e designados; Carlin
Moura em que solicita seja enviado pedido de informação à Secretaria
de Estado da Educação, sobre a instalação do grupo de trabalho
previsto na Lei nº 12.766, de 1998. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Carlin Moura.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/6/2007
Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca, Rômulo Veneroso e
Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Ronaldo Magalhães. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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 comunica o recebimento do Projeto de
Lei nº 810/2007 em 1º turno, para o qual designou como relator o
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Deputado Fábio Avelar. Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº
565/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 apresentada (relator:
Deputado Wander Borges). O parecer sobre o Projeto de Lei nº
346/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prorrogação do prazo regimental pelo relator, Deputado
Rômulo Veneroso. Na fase de discussão, o Presidente defere os
pedidos de vista dos Deputados Fábio Avelar ao parecer pela
aprovação do Projeto de Lei nº 6/2007, no 1º turno, na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Almir Paraca), e Wander Borges
ao parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 14/2007, no 1º turno,
na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Rômulo Veneroso). Passa-se
à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O
Presidente designa o Deputado Fábio Avelar para relatar o
Requerimento nº 691/2007, que solicita o prazo regimental para emitir
o seu parecer. 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 Carlos Pimenta, solicitando que seja convidado o Diretor-
Geral do Igam e sua assessoria para debaterem a deliberação
normativa, editada recentemente, que trata da obrigatoriedade da
"outorga" para os poços artesianos perfurados; Fábio Avelar, Almir
Paraca, João Leite e Célio Moreira, solicitando que os depoimentos
colhidos na reunião realizada em Buenópolis, em 19/6/2007, sejam
sistematizados em um documento a ser encaminhado ao Diretor-Geral
do IEF, Sr. Humberto Candeias, e ao Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Sr. José Carlos Carvalho,
para análise e que, enquanto se procede à análise técnica das
questões ambientais lá debatidas, sejam suspensas as renovações de
Apefs e os efeitos da AAF; e Fábio Avelar e Wander Borges,
solicitando que o requerimento por eles apresentado, com pedido de
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realização de audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 135,
seja desconsiderado, uma vez que os requerentes verificaram já ter
havido audiência pública na Legislatura passada para discutir esse
tema. O Presidente recebe os seguintes requerimentos, que serão
votados oportunamente: do Deputado Durval Ângelo, pedindo que
sejam solicitadas informações ao Sr. Flávio Alvim Leite, residente em
Carangola, sobre a forma como adquiriu a espécie de orquídea "Laelia
jongheana" para seu orquidário Minas Orchids; e do Deputado Délio
Malheiros, solicitando que seja realizada audiência pública para
debater a situação ambiental da Serra da Calçada, localizada nos
Municípios de Belo Horizonte, Nova Lima e Brumadinho, tendo em
vista as recentes denúncias veiculadas na imprensa mineira, as quais
dão conta de que a Companhia Vale do Rio Doce vem realizando
sondagens e explorações minerais em sua área. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Fábio Avelar -

Almir Paraca.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/6/2007
Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, 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” na data mencionada entre
parênteses: ofícios dos Srs. Max Fernandes dos Santos e Dimas
Wagner Lamounier, respectivamente, Gerente Regional de Negócios
e Superintendente Regional da Caixa Enonômica Federal (7/6/2007);
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Almir Márcio Miguel, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano,
da Caixa Econômica Federal; Daniel Silva Balaban, Presidente do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (14/7/2007); Pedro
Augusto Sanguinetti Ferreira, Secretário-Executivo do Ministério da
Integração Nacional e Jadir Gomes Rabêlo, Coordenador-Geral de
Finanças, Convênio e Contabilidade Substituto, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (16/6/2007). O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 133, 486, 669 e
702/2007 (Deputado Antônio Júlio); 318, 685, 708 e 722/2007
(Deputado Lafayette de Andrada); 32, 752 e 915/2007 (Deputado
Sebastião Helvécio); 609, 613, 615, 751, 747, 956, 1.014 e 1.143/2007
(Deputado Agostinho Patrús Filho); 349, 566 e 608/2007 (Deputado
Jayro Lessa); 587/2007 (Deputado Zé Maia); 351, 547 e 634/2007
(Deputada Elisa Costa), no 1º turno, e 281 e 933/2007 (Deputado
Antônio Júlio); 329/2007 (Deputado Sebastião Helvécio); 934/2007
(Deputada Elisa Costa), no 2º turno. Registra-se a presença dos
Deputados Agostinho Patrús Filho e Lafayette de Andrada, e do Sr.
Jaime, Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio. 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
176/2007 na forma do Substitutivo nº 1, e 547/2007 com as Emendas
nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputada
Elisa Costa); e pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs
329/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio) e 522/2007 na forma
do vencido no 1º turno (relator: Deputado Zé Maia). A Deputada Elisa
Costa se retira da reunião. São aprovados também, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs
931 e 1.137/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio); 932/2007 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio); e pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 133 e 386/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio);
318 e 772/2007 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) e
1.014/2007 (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho) na forma dos
Substitutivos que receberam o nº 1, da Comissão de Constituição e
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Justiça; 267/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3 (relator: Deputado
Jayro Lessa); 301/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais (relator: Deputado Zé Maia);
608/2007 na forma do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Jayro
Lessa); 636/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, e 669/2007 (relator:
Deputado Antônio Júlio); 752/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça; e 915/2007 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio); 1.014/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça; e 1.143/2007 (relator: Deputado Agostinho
Patrús Filho); 1.027/2007 (relator: Deputado Jayro Lessa). Na fase de
discussão do Projeto de Lei nº 11/2007, o relator, Deputado Lafayette
de Andrada, retira o seu parecer lido em reunião anterior e apresenta
outro parecer, que conclui pela aprovação na forma do Substitutivo nº
1. Encerrada a discussão, o parecer tem a sua votação adiada
atendendo-se a requerimento do Deputado Antônio Júlio, aprovado
pela Comissão. Registra-se a presença do 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. O Presidente designa os relatores citados a seguir para
emitirem pareceres sobre os Requerimentos nºs 669/2007 (Deputado
Lafayette de Andrada); 670/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho);
671/2007 (Deputado Sebastião Helvécio) e 714/2007 (Deputado
Antônio Júlio). 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 Zé Maia, em que solicita que o Sr.
Reinaldo Alves da Costa Neto, Gerente do projeto de construção do
Centro Administrativo do Estado, seja convidado para fazer uma
apresentação e explanação do projeto nesta Comissão; e Antônio
Júlio e Lafayette de Andrada, em que solicitam seja realizada reunião
para debater o Decreto nº 44.309/2006. 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, 27 de junho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Sebastião

Helvécio - Weliton Prado.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/6/2007
Às 16h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Weliton Prado, Ronaldo
Magalhães e Wander Borges, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, as Deputadas Elisa Costa e Rosângela
Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes e Agostinho Patrús Filho.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Weliton Prado,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater a apresentação da conclusão do trabalho "Vale do Aço 2020
- uma Agenda de Desenvolvimento Integrado", elaborado pelo Centro
de Estudos Municipais e Metropolitanos da Fundação João Pinheiro. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Deputado
Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana; os Srs. Sebastião Quintão e Gustavo de Paula Souza,
respectivamente Prefeito e Secretário Municipal de Planejamento de
Ipatinga; José Euler e Denilson Andrade de Assis, respectivamente
Prefeitos Municipais de Mesquita e de Joanésia; Eduardo Carvalho da
Silva e Roberto de Araújo Paiva, Vereadores da Câmara Municipal de
Timóteo; Gustavo Gomes Machado, empreendedor do Projeto
Estruturador da Região Metropolitana; Célia Pedrosa, Secretária de
Desenvolvimento Regional da Associação de Municípios pelo
Desenvolvimento Integrado - Amdi -; Pietro Chaves Filho, Prefeito
Municipal de Belo Oriente e Presidente da Associação dos Municípios
da Microrregião do Vale do Aço - Amva -; José Osvaldo Guimarães
Lasmar, pesquisador da Fundação João Pinheiro; Nilton de Brito
Soares, Leonardo Furquim Werneck, Miguel Ângelo Teixeira,
consultores da Fundação João Pinheiro; Luiz Henrique Orsini,
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consultor de Saneamento Ambiental da Fundação João Pinheiro; e
José Joaquim de Castro Freitas Pereira, Prefeito Municipal de São
Domingos do Prata. A Presidência concede a palavra à Deputada
Rosângela Reis, 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.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 712/2007.
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 das
Deputadas Rosângela Reis e Elisa Costa e dos Deputados Weliton
Prado e Ronaldo Magalhães, em que solicitam sejam enviados ofícios
ao Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana para
que solicite à Fundação João Pinheiro a realização de estudo técnico
visando diagnosticar as medidas que propiciarão o desenvolvimento
integrado dos Municípios do Vale do Rio Doce, nos moldes do
trabalho "Vale do Aço 2020", e, ainda, a realização de estudo
complementar ao já realizado "Vale do Aço 2020", com os objetivos
que mencionam. 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, 26 de junho de 2007.
Ronaldo Magalhães, Presidente - Wander Borges - Paulo Guedes.

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

LEGISLATURA, EM 21/6/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada, Vanderlei
Jangrossi 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,



36

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 suspende a reunião. Reabertos
os trabalhos com as presenças da Deputada Gláucia Brandão e dos
Deputados Lafayette de Andrada e Agostinho Patrús Filho, o
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual
designou o Deputado Agostinho Patrús Filho como relator do Projeto
de Resolução nº 1.288/2007. 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 de Redação Final do Projeto de
Resolução nº 1.288/2007 (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, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi - Sebastião

Costa.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 21/6/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite e Vanderlei Miranda, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento
Rodrigues. 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
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Alcides Costa, Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de
Homicídios - Leste; André Luiz Amorim Siqueira, Juiz Auxiliar da
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Corregedoria-Geral de Justiça; e da Sra. Marília Campos, Prefeita
Municipal de Contagem, publicados no “Diário do Legislativo” do dia
31/5/2007; e dos Srs. Vanne Victorino de Rezende, Promotor de
Justiça, publicado no “Diário do Legislativo” do dia 15/6/2007; Gilberto
Borsato da Rocha, Chefe de Gabinete do Departamento de Polícia
Metropolitana do Estado do Rio Grande do Sul, publicado no “Diário
do Legislativo” do dia 16/6/2007. O Presidente acusa o recebimento
do Projeto de Lei nº 961/2007, no 1º turno, e avoca para si a relatoria
dessa matéria. 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
encaminhados pedidos de providências ao Juiz da Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Governador Valadares, com relação à
transferência do Processo de Execução nº 0079062622299, em que
figura como réu o Sr. João Batista Mendonça, dessa Comarca para
Belo Horizonte; à Corregedoria da Polícia Militar do Estado, sobre
abertura de procedimento para apurar denúncias do Sr. Moisés
Manoel da Silveira; ao Delegado de Polícia e ao Promotor de Justiça
da Comarca de Esmeraldas, para agilizarem a apuração de possível
homicídio de Ocimar Gomes da Silva, ocorrido em 11/2/96; à
Corregedoria da Polícia Civil do Estado, com vistas à apuração de
possível omissão de policiais civis no episódio que resultou na morte
de Ocimar Gomes da Silva; em que solicita realização de visita desta
Comissão e da de Turismo, Comércio, Indústria e Cooperativismo aos
“shoppings” populares Oiapoque e Xavantes, no dia 26/6/2007, às 10
horas; em que solicita participação dos membros desta Comissão na
realização do júri no dia 27/6/2007, em Montes Claros, referente a
processo em que figura como vítima Igor Leonardo Lacerda Xavier; e
em que solicita realização de reunião destinada a audiência pública
para obter esclarecimentos sobre a situação de famílias que ocupam o
imóvel localizado na Rua Corinto, 215, Bairro Serra, nesta Capital,
com obras inacabadas e abandonadas após decretação da falência da
Construtora Encol; e do Deputado João Leite, em que solicita pedido
de providência com relação a denúncias apresentadas nesta reunião
pela Sra. Maria Goretti de Paula, relativas aos comerciantes dos
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“shoppings” populares Oiapoque e Xavantes, nesta Capital. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Lafayette de Andrada.
ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
25/6/2007

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Mosconi, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo, Arlen Santiago e
Paulo Cesar, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, a Deputada Maria Lúcia Mendonça e os Deputados
Sebastião Helvécio, Roberto Carvalho, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor
Viana, Fahim Sawan, Bráulio Braz e Inácio Franco. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a
situação dos hospitais do Estado - alternativas de gestão e
participação municipal. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir a Sra. Marilene Fabri Lima, Coordenadora do Pró-Hosp da
Secretaria de Saúde, e o Srs. Mário Roberto de Paiva Ferreira,
Secretário Muncipal de Saúde de Poços de Caldas, representando o
Prefeito; Porfírio Marcos Rocha Andrade, assessor da Federação das
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais -
Federassantas - e Diretor-Geral da Santa Casa de Belo Horizonte;
Francisco Cardoso Campos, assessor especial da Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Welfane Cordeiro Júnior,
coordenador estadual de Urgência e Emergência da Secretaria de
Estado de Saúde; Carlos Eduardo Ferreira, Presidente da Associação
dos Hospitais de Minas Gerais; Geraldo Heleno Lopes, Vice-
Presidente do Conselho Estadual de Saúde, que são convidados a
tomar assento à mesa. O Presidente comunica que o requerimento
que deu origem ao debate é de sua autoria e do Deputado Roberto
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Carvalho e, a seguir, passa a fazer as suas considerações iniciais.
Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, das autoridades
e do público em geral, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Hely Tarqüínio.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO

MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO, EM 25/6/2007
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Walter Tosta, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Lúcia Mendonça, declara aberta a reunião e, com
base no art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater o tema "Infra-estrutura das escolas
públicas" e os subtemas "Necessidades de adaptação do espaço
escolar", "Orçamento público", "Transporte escolar" e "Prioridades". 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 o Sr. Flávio Couto Silva de Oliveira,
Coordenador de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência -
Caade, que são convidados a tomar assento à mesa. Estão
presentes, também, os seguintes convidados permanentes: William de
Lélis Bráz Nascentes, Técnico e Pedagogo da Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa da Infância e Juventude; Marcone Silva,
Referência Técnica em Saúde Mental Infanto-Juvenil, da Secretaria de
Estado de Saúde; Estela Mares Guillen de Souza, Presidente da
Apape; e Maria do Carmo Menicucci, Coordenadora Pedagógica da
Federação das Apaes de Minas Gerais. 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. 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, 2 de julho de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Walter Tosta.

ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/6/2007
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Vanderlei
Jangrossi, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Vice-Presidente, Deputado Padre João, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente da Comissão, determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Antônio
Carlos Arantes para atuar como escrutinador. Procedida a contagem
dos votos, é eleito Presidente da Comissão o Deputado Vanderlei
Jangrossi, com três votos. A seguir, o Vice-Presidente, Deputado
Padre João, declara empossado no cargo de Presidente o Deputado
Vanderlei Jangrossi, a quem passa a direção dos trabalhos. Às
10h14min, registra-se a presença do Deputado Chico Uejo. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Padre

João - Chico Uejo - Getúlio Neiva.
ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/6/2007
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Às 15h1min, 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. Está presente, também, o Deputado
Sargento Rodrigues. 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 esclarecimentos sobre
proibição de visita desta Comissão a carceragens de delegacias neste
Estado. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o
Sr. Gustavo Botelho Neto, Superintendente-Geral da Polícia Civil,
representando o Sr. Marco Antônio Monteiro Castro, Chefe da Polícia
Civil, que é convidado a tomar assento à mesa. O Deputado Durval
Ângelo, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
ao convidado, para que faça sua exposição. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Durval Ângelo, em que solicita
seja encaminhada, para tomada de providências, cópia do relatório de
visita desta Comissão realizada na 1ª Delegacia Distrital do Palmital,
no Município de Santa Luzia, à Superintendência-Geral da Polícia
Civil, à Defensoria Pública e ao Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Direitos Humanos-CAO-DH. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Ruy Muniz.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/6/2007
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Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Chico Uejo, Domingos Sávio, Ivair Nogueira,
Agostinho Patrús Filho (substituindo este ao Deputado Inácio Franco,
por indicação da Liderança do PV) e Lafayette de Andrada
(substituindo o Deputado Ademir Lucas, por indicação da Liderança
do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Registra-se a presença do Deputado
Ademir Lucas. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei
Complementar nº 17/2007, no 1º turno, para o qual designou como
relator o Deputado Elmiro Nascimento. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 17/2007 (relator: Deputado Elmiro Nascimento) e
dos Projetos de Lei nºs 557/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Chico Uejo) ; e
966/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça (relator: Deputado Domingos Sávio, em virtude de
redistribuição). Registra-se o voto contrário do Deputado Ivair
Nogueira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, dia 27/6/2007, às 14h30min, com a
finalidade de apreciar o Projeto de Lei Complementar nº 20/2007, no
2º turno, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão - Inácio Franco -

Ademir Lucas.
ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/6/2007
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Às 9h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de
Janaúba 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 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 denúncia de possível
tentativa de homicídio ocorrida na comunidade quilombola de Brejo
dos Crioulos, localizada entre as cidades de São João da Ponte e
Varzelândia, e debater a desocupação forçada de trabalhadores rurais
na região. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
os Srs. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e
Coordenador do CAO-Conflitos Agrários; José Carlos de Oliveira
Neto, Coordenador dos acampamentos dos quilombolas de Brejo dos
Crioulos; e Paulo Roberto Faccion, representante da Pastoral da Terra
e Coordenador de Projetos Sociais, que são convidados a tomar
assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo na qualidade 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, em que
solicita seja enviado ofício ao Incra, pedindo agilização dos processos
referentes às fazendas Xodó Paranaense e Galiléia, situadas
respectivamente nos Municípios de Jaíba e Porteirinha; Durval Ângelo
em que solicita seja enviada cópia das notas taquigráficas da reunião
ao Coordenador da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e ao
Presidente do IEF, pedindo abertura de processo administrativo, e ao
Juiz titular da 11ª Vara Federal, para conhecimento de erro a que foi
induzido através de laudos fraudulentos; Durval Ângelo e João Leite
em que solicitam seja encaminhada cópia das notas taquigráficas da
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reunião ao Colegiado das Corregedorias, à Corregedoria da Polícia
Militar do Estado, à Ouvidoria de Polícia, ao Comandante-Geral da
PMMG e ao Governador do Estado, para tomada de providências
referentes à correição da ação ilegal da Polícia Militar na desocupação
da Fazenda Angicos, no Norte de Minas; Durval Ângelo e Ruy Muniz
(2) em que solicitam seja enviada cópia das notas taquigráficas da
reunião à Procuradoria-Geral da Fundação Cultural Palmares, ao
CAO-DH, ao CAO-CA, à Ouvidoria Agrária Nacional, ao Incra
Nacional e à Secretária Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial, pedindo solução definitiva do problema dos
quilombolas do Norte de Minas; e seja realizado debate público na
Casa sobre a situação dos quilombolas de Minas; Durval Ângelo, João
Leite e Ruy Muniz (2) em que solicitam seja enviada cópia das notas
taquigráficas da reunião ao Secretário de Defesa Social, para tomada
de providências em relação aos assassinatos de Adenilson Lopes da
Silva, ocorrido em 8/1/2006, na cidade de Cristália, e de José dos Reis
Gonçalves, Lourdes Gonçalves Damasceno e José Maria Soares,
ocorridos na localidade de Riacho dos Machados, respectivamente em
11/3/2006, 16/4/2006 e 27/4/2006; e sejam enviados pedidos de
providências ao Secretário Estadual da Reforma Agrária e ao Iter-MG,
com relação aos desapropriados do Projeto Gorutuba, em Janaúba.
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.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Ruy Muniz - Luiz Tadeu

Leite.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/6/2007

Às 9h23min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo,
Domingos Sávio e Inácio Franco, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, a Deputada Elisa Costa. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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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 obter
esclarecimentos sobre o Decreto de 20/4/2007, que desapropria
imóveis de propriedade do Ipsemg em Belo Horizonte e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Antônio A.
Caram Filho, Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais, acusando o recebimento de ofício que
contém convite para comparecer a esta reunião e informando a
impossibilidade de seu comparecimento. A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Gustavo Magalhães, Chefe de
Gabinete da Vice-Governadoria e Kênnya Kreppel Dias Duarte, Chefe
de Gabinete da Secretária de Estado, representando a Sra. Renata
Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão do Estado de Minas Gerais; Antonieta de Cássia Dorledo de
Faria, Presidente do Sindicato dos Servidores do Ipsemg - Sisipsemg;
Renato de Almeida Barros, Diretor da Coordenação Intersindical dos
Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais; e
Elizabeth Cristina dos Reis Villela, representando a Promotoria de
Justiça de Defesa do Patrimônio Público, que são convidados a tomar
assento à mesa. Registra-se a presença da Sra. Andrea Myrra
Guimarães de Almeida, do Sisipsemg. A Presidência concede a
palavra ao Deputado André Quintão, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 722/2007, do
Deputado Jayro Lessa, e 723/2007, do Deputado Leonardo Moreira.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão, momento em que
são recebidos pela Presidência dois requerimentos do Deputado
André Quintão solicitando que seja enviado ofício ao Governador do
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Estado, para que revogue os decretos datados de 20/4/2007, que
declaram de utilidade pública, para fins de desapropriação, diversos
imóveis do Ipsemg; e solicitando ao Governador do Estado a
constituição de uma comissão paritária entre líderes públicos, o
Ipsemg e a Seplag, para se discutir e encaminhar a destinação dos
imóveis de propriedade do Ipsemg e outras questões relacionadas
com o Instituto. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo - Inácio Franco - Ademir

Lucas - André Quintão.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/6/2007
Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Sebastião Helvécio e Weliton
Prado (substituindo este à Deputada Elisa Costa, por indicação da
lideraça do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra.
Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão
(21/6/2007) e dos Srs. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação e Orlando Adão de
Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(23/6/2007). A seguir, comunica que está aberto até o dia 9/7/2007 o
prazo para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº
1.026/2007-PMDI-. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 281/2007 (Deputado Zé Maia) e 915/2007
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(Deputado Antônio Júlio), no 2º turno; e 293/2007 (Deputado
Sebastião Helvécio); 446/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho);
495/2007 (Deputado Jayro Lessa); 568/2007 (Deputada Elisa Costa);
457/2007 (Deputado Zé Maia); 530/2007 (Deputado Antônio Júlio);
630/2007 (Deputado Lafayette de Andrada), no 1º turno. Registra-se a
presença da Deputada Elisa Costa e do Deputado Fábio Avelar.
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 281/2007 na forma do vencido no 1º turno
(relatora: Deputada Elisa Costa, em virtude de redistribuição);
915/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em virtude de
redistribuição) e 934/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa); e pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 11/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); 32/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com a Emenda nº 1, da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização (relator: Sebastião Helvécio); 349/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Saúde (relator: Deputado Jayro
Lessa); 351/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa) e 486/2007 (relator:
Deputado Agostinho Patrús Filho, em virtude de redistribuição) na
forma dos Substitutivos que receberam o nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça; 566/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e a Emenda nº 3, da Comissão de Recursos
Naturais, e pela rejeição da Emenda nº 2, da Comissão de
Constituição e Justiça, registrando-se o voto contrário da Deputada
Elisa Costa (relator: Deputado Jayro Lessa). O Deputado Fábio Avelar
se retira da reunião. São aprovados também, os pareceres pela
aprovação dos Projetos de Lei nºs 609/2007 (relator: Deputado
Sebastião Helvécio); 613/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça; 615/2007 (relator: Deputado
Agostinho Patrús Filho); 702/2007 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio, em virtude de redistribuição) e 751/2007 (relator: Deputado
Agostinho Patrús, em virtude de redistribuição); na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
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Contribuinte; 708/2007 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho, em
virtude de redistribuição); 956/2006 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Agostinho
Patrús Filho); 1.028/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, e 1.141/2007 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 634 e 747/2007,
no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de
prazo regimental pelos respectivos relatores, Deputada Elisa Costa e
Deputado Agostinho Patrús Filho. Os Projetos de Lei nºs 416 e
933/2007 são retirados da pauta por determinação do Presidente da
Comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 670/2007, e 671/2007 na forma do Substitutivo nº
1. Os Requerimentos nºs 669 e 714/2007 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 Fábio Avelar e Wander
Borges, em que solicitam que o Sr. Oswaldo Borges da Costa Neto
seja convidado para a reunião que se fará realizar no dia 4/7/2007,
para explanação do projeto de construção do Centro Administrativo do
Estado de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e para a
reunião extraordinária, hoje, às 17 horas, para debater o Fundomac,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Padre

João - Wander Borges.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PROJETO DE LEI Nº 1.338/2007
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Altera a tabela de vencimentos básicos dos servidores da Secretaria
da Assembléia Legislativa e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A tabela de vencimentos básicos dos servidores da

Secretaria da Assembléia Legislativa passa a ser a constante no
Anexo I desta lei.

§ 1º - Os servidores ativos e inativos da Secretaria da Assembléia
Legislativa serão reposicionados na tabela a que se refere o "caput"
deste artigo em padrão de vencimento cujo valor seja igual ao padrão
de vencimento em que estiver posicionado na 2data da publicação
desta lei ou, na falta deste, no padrão de vencimento imediatamente
subseqüente.

§ 2º - O disposto no § 1º deste artigo não interrompe o interstício
previsto para o desenvolvimento do servidor na respectiva carreira,
nos termos de regulamento da Mesa da Assembléia Legislativa.

Art. 2º - As situações e os valores que tenham como referência ou
sejam vinculados a determinado padrão de vencimento da Assembléia
Legislativa na data da publicação desta lei serão ajustados com base
no padrão de vencimento de igual valor previsto na tabela constante
no Anexo I ou, na falta deste, no padrão de vencimento imediatamente
subseqüente.

Art. 3º - Ao servidor efetivo da Secretaria da Assembléia Legislativa
nomeado para ocupar cargo em comissão pertencente à sua estrutura
organizacional é assegurado o direito de optar pela remuneração do
cargo em comissão ou pela remuneração a que faz jus no exercício do
cargo efetivo do qual é titular acrescida de 30% (trinta por cento) da
remuneração do cargo em comissão.

Art. 4º - O servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa com
atuação que resulte em contribuição de grande valor ou interesse para
o desempenho das atividades institucionais do Poder Legislativo em
área estratégica prevista no Anexo III desta lei e cuja jornada de
trabalho semanal corresponda a quarenta horas poderá perceber
Gratificação por Trabalho Estratégico - GTE -, nos termos de
regulamento da Mesa da Assembléia Legislativa.

§ 1º - A gratificação de que trata este artigo corresponde ao índice
estabelecido para cada nível de GTE previsto na tabela constante no
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Anexo II desta lei, apurada com base na aplicação do índice básico
utilizado para o cálculo dos vencimentos do servidor da Secretaria da
Assembléia Legislativa, limitada a sua concessão ao valor
correspondente a quatrocentas e vinte GTEs-1 por área de atuação
prevista no Anexo III.

§ 2º - A gratificação de que trata este artigo não se incorporará, para
nenhum efeito,
à remuneração do servidor nem constituirá base de cálculo de
qualquer outra vantagem remuneratória, salvo da gratificação natalina
e do terço constitucional de férias.

Art. 5º - O valor do índice básico utilizado para o cálculo dos
vencimentos constantes no Anexo I desta lei, após a aplicação do
disposto no § 1º do art. 1º e no art. 2º, é R$346,39 (trezentos e
quarenta e seis reais e trinta e nove centavos).

Art. 6º - O disposto nesta lei não se aplica ao servidor inativo cujos
proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art.
40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no §
8º desse artigo.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2007.

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2007.
Mesa da Assembléia
* -  A tabela de Vencimentos Básicos referente ao Anexo I (a que se

referem os arts. 1º, 2º e 5º da Lei nº , de de de 2007) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4/7/2007.

* - A tabela de Níveis e Valores da Gratificação por Trabalho
Estratégico - GTE referente ao Anexo II (a que se refere o art. 4º da
Lei nº , de de de 2007) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4/7/2007.

  * - A tabela referente às Áreas de Atuação Estratégicas referente
ao Anexo III (a que se refere o art. 4º da Lei nº , de de de 2007) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4/7/2007.

Justificação: Esta proposição tem o objetivo principal de promover a
adequação de uma impropriedade existente na tabela de
escalonamento vertical de vencimentos dos servidores ativos e
inativos da Assembléia Legislativa, uma vez que, na referida tabela,
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as diferenças entre os padrões não são uniformes e têm variações
nos percentuais, acarretando o tratamento desigual dos servidores por
ocasião da concessão de progressões e promoções. Assim, com o
intuito de estabelecer a uniformização dos índices entre os padrões de
vencimento, propõe-se a tabela constante no Anexo I deste projeto.

Outra proposta, pautada nas mudanças implementadas pelo Poder
Executivo do Estado por meio da Lei Delegada nº 174, de 26/1/2007,
é a elevação, de 20% para 30%, do percentual incidente sobre o valor
da remuneração do cargo de provimento em comissão que o servidor
efetivo venha a ocupar, na hipótese em que ele opte por essa forma
remuneratória em detrimento da remuneração do cargo em comissão.

Também a Gratificação por Trabalho Estratégico, nos moldes da
instituída pelo Poder Executivo do Estado por meio das Leis
Delegadas nºs 174 e 175, ambas de 26/1/2007, tem o objetivo de
estimular o exercício de função estratégica que resulte em
contribuição de grande valor ou interesse para o desempenho das
atividades institucionais do Poder Legislativo.

No que tange à alteração do índice básico prevista nesta
proposição, registre-se que essa medida ajusta-se aos princípios
constitucionais norteadores da administração pública e também com a
norma prevista no art. 39 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, que instituiu as
regras para a fixação dos padrões de vencimento e componentes do
sistema remuneratório dos servidores públicos.

Vale dizer também que, nos termos do art. 20 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, o limite de despesas com pessoal aplicável à
Assembléia Legislativa é de 2,2272% da receita corrente líquida –
RCL – do Estado. A propósito, é importante dizer que, com a política
de austeridade implementada nesta Casa, o Legislativo Estadual
sempre esteve muito abaixo até mesmo do limite prudencial, que
corresponde a 95% do limite do órgão, ou seja, 2,1158% da RCL e, se
alcançado, impede a concessão de aumentos e vantagens salariais.
Para se ter uma idéia do gerenciamento da aplicação dos recursos
com pessoal na Casa, tome-se por base o ano de 2006, em que as
despesas corresponderam a apenas 1,37% da RCL, o que representa
pouco mais da metade do limite que lhe é autorizado (2,2272%) e
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ainda fica muito distante, como se vê, até do limite prudencial
(2,1158%). E isto sem a dedução de inativos e pensionistas, conforme
se pode verificar nos Relatórios de Gestão Fiscal, publicados no
“Diário do Legislativo” e também na página da Assembléia na internet.

Por essas razões, entendemos ser a proposta uma medida de
justiça com os servidores do Legislativo do Estado, que tanto
contribuem para que a atuação parlamentar seja decisiva tanto no
processo de elaboração de normas quanto no exercício das atividades
de fiscalização, de forma participativa e democrática, e cujo empenho
tanto tem colaborado para que, no âmbito interno, esta Casa esteja
conseguindo, a cada ano, aprimorar a sua política de redução de
gastos, com a aplicação criteriosa de seus recursos, ao lado da
modernização e da racionalização dos serviços administrativos, sem
prejuízo da eficiência e da qualidade conquistadas nos trabalhos
legislativos.

Diante dessas considerações, solicitamos aos nobres parlamentares
a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos
termos do art. 79, VIII, “a”, do Regimento Interno.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 657/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Saúde Solidária - Asas -,
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 657/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Saúde Solidária - Asas -, com sede no Município de Belo
Horizonte, que possui como finalidade primordial proteger e orientar
as pessoas portadoras do vírus HIV ou que contraíram aids.

Entre suas valorosas iniciativas, podemos relacionar: fornecimento
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de informações à comunidade no que tange às doenças sexualmente
transmissíveis; realização de estudos e pesquisas para o
desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para o estudo da
doença; assistência, bem como apoio moral e espiritual aos doentes e
portadores do vírus.

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

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

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

nº 657/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.094/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa
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.

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 1.094/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Desenvolvimento e Integração Cultural, Ambiental e
Social do Vale do Paraopeba, com sede no Município de Brumadinho,
que possui como finalidade primordial defender os interesses, os
direitos e as demandas dos moradores da região onde se situa.

Dessa maneira, promove o turismo rural e ecológico; desenvolve
atividades nas áreas educacional, cultural, esportiva e de lazer;
promove a inclusão social e digital de pessoas portadoras de



54

necessidades especiais; oferece apoio às pequenas e microempresas;
busca a inserção de seus associados no mercado de trabalho.

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

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

nº 1.094/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.115/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Voluntários de
Patrocínio - AVP -, 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 1.115/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Voluntários de Patrocínio, que possui como
finalidade primordial prestar serviços assistenciais aos recém-
nascidos, em particular aos filhos de mães carentes.

Para a consecução de seus objetivos, mantém creches e escolas
maternais, onde lhes proporciona educação e assistência médica por
meio de ambulatórios e serviços de pediatria e oferece cursos para
gestantes.

Dessa maneira, disponibiliza para os seus assistidos um ambiente
saudável, visando melhorar suas condições de vida e de 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
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nº 1.115/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.176/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba de
Itanhandu, 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 1.176/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Grêmio Recreativo Escola de Samba de Itanhandu, que possui
como finalidade proporcionar aos seus associados atividades
recreativas, culturais e desportivas.

Além disso, a entidade pratica a assistência social, pois fornece às
famílias carentes cestas básicas, medicamentos, vestuário e material
de construção.

Incentiva, ainda, a solidariedade e a integração entre seus
associados e a comunidade, razão pela qual é merecedora do título
de utilidade pública.

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

nº 1.176/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.179/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela
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visa declarar de utilidade pública a Comunidade Kolping Rainha da
Paz, 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 1.179/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Comunidade Kolping Rainha da Paz, com sede no Município de
Ribeirão das Neves, que tem por finalidade a promoção e a
capacitação profissional dos seus afiliados, bem como o
desenvolvimento de atividades culturais, esportivas e de lazer.

Orienta-se pelo pensamento de seu fundador, o Padre Adolfo
Kolping, cujo objetivo sempre foi o de assistir as famílias para que
tenham maiores oportunidades nas comunidades em que estão
inseridas. Assim, tem-se destacado pela oferta de serviços de
assistência social no Distrito de Justinópolis, em Ribeirão das Neves.

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

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

1.179/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.183/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação dos
Voluntários da Sociedade de Apoio ao Paciente com Câncer, com
sede no Município de Arcos.

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 1.183/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Voluntários da Sociedade de Apoio ao Paciente
com Câncer, com sede no Município de Arcos, que presta assistência
ao portador de câncer, de insuficiência renal crônica e de doenças
infecto-contagiosas.

A entidade possui centros de pesquisa e de divulgação de
informações sobre a prevenção do câncer e de outras moléstias
graves. Também realiza projetos comunitários e tem iniciativas
voltadas para a realização de atividades ocupacionais e de lazer.

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

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

1.183/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 1.263/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de resolução em

epígrafe tem por objetivo instituir o diploma de honra ao mérito para
agraciar o doador de sangue.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” em 14/6/2007 e
distribuída a esta Comissão para 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 Resolução nº 1.263/2007 institui, no âmbito desta

Casa, o diploma de honra ao mérito para agraciar o doador de
sangue, o qual será entregue anualmente no dia 25 de novembro,
data que integrará o calendário oficial de eventos deste Legislativo.
Além disso, a proposição estabelece que a relação dos agraciados
será repassada a esta Casa pelos bancos de sangue do Estado, com
um mês de antecedência.



58

O art. 25 da Constituição da República estabelece que, observados
os seus princípios, os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem e, em seu § 1º, declara que são
reservadas a eles as competências que não lhes sejam vedadas por
esta Constituição. Após análise da distribuição da competência
legislativa fixada pela Carta Magna, entendemos que a instituição de
homenagem cívica faz parte da competência remanescente do
Estado.

Por se tratar de matéria relacionada com as atividades da
Assembléia Legislativa, o projeto de resolução é a espécie normativa
adequada, pois resultará de decisão colegiada dos agentes políticos
que compõem o Poder Legislativo, mas não estará sujeito à
apreciação do Chefe do Executivo, como as leis.

Ressalte-se, ainda, que não há óbice à iniciativa de parlamentar
para deflagrar o processo legislativo, pois a matéria não está
relacionada no art. 66, I, da Constituição do Estado, como de iniciativa
privativa da Mesa da Assembléia.

Cabe esclarecer que tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº
624/2007, de iniciativa do Deputado Weliton Prado, que, por instituir a
Semana de Doação de Sangue, a ser comemorada na semana em
que incidir o dia 25 de novembro, tem evidentemente o mesmo
objetivo de incentivar a doação de sangue. Contudo, isso não constitui
impedimento de caráter jurídico para que o projeto de resolução em
causa continue a tramitar.

De resto, cumpre-nos apresentar-lhe o Substitutivo nº 1, a ser
formalizado na parte conclusiva deste parecer, com o fim de aprimorar
a sua redação, de acordo com a técnica legislativa; atribuir à
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais -
Fundação Hemominas - a incumbência de remeter a este Legislativo a
relação dos futuros agraciados, já que ela, nos termos do art. 2º da Lei
nº 10.057, de 1989, tem como finalidade assegurar unidade de
comando e direção às políticas estaduais relativas à hematologia e
hemoterapia, garantindo à população a oferta de sangue e
hemoderivados de boa qualidade; e, ainda, dilatar o prazo de 30 para
60 dias para que a Mesa da Assembléia possa regulamentar a
resolução.
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Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Resolução nº 1.263/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui o Diploma de Honra ao Mérito Doador de Sangue.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica instituído o Diploma de Honra ao Mérito Doador de

Sangue, a ser concedido anualmente, pela Assembléia Legislativa, a
10 doadores voluntários.

§ 1º - A relação dos agraciados será repassada a esta Casa
Legislativa pela Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de
Minas Gerais - Fundação Hemominas -, com um mês de
antecedência.

§ 2º - A entrega do diploma será feita pelo Presidente da Assembléia
Legislativa em reunião especial, no dia 25 de novembro.

Art. 2º - A Mesa da Assembléia regulamentará esta resolução no
prazo de sessenta dias.

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

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

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 52/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,

concede isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA - na hipótese que especifica e dá outras
providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise pretende viabilizar a isenção do pagamento
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do IPVA para veículos movidos a álcool, nas condições que menciona.
Segundo o autor, a medida tem o objetivo de fomentar a utilização do
álcool como combustível, contribuindo para o desenvolvimento do
setor e ampliando a oferta de emprego aos trabalhadores rurais.

O projeto foi convertido em diligência à Secretaria de Estado de
Fazenda, que expediu Nota Técnica sobre a matéria, cuja cópia
encontra-se anexada ao processo.

Em que pese ao fato de as atribuições para a instituição do IPVA
estarem inseridas na órbita de competência desta Casa Legislativa,
deparamos com óbices de natureza legal que inviabilizam a
tramitação da proposta.

A adoção da medida constante no projeto implica perda de receita
para o Estado, o que nos leva a analisar o projeto com base nos
comandos da Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, que se tornou
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo a norma,
qualquer 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 deve iniciar sua vigência e nos dois exercícios
seguintes, atendendo ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Além disso, a proposta deve demonstrar que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária ou estar
acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Deve ser levada em conta, também, a previsão constante no art.
158, III, da Constituição da República, segundo a qual 50% do produto
da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade dos
veículos automotores licenciados em seu território pertencem aos
Municípios, sendo que a implementação da medida proposta poderá
resultar em perda de arrecadação e renúncia de receita por parte
daqueles entes federados.

Lembre-se que tramita nesta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº
88/2007, de autoria do mesmo parlamentar, com o propósito de alterar
a Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o IPVA,
possibilitando a redução da base de cálculo do imposto para veículos
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movidos a álcool, o qual recebeu parecer contrário desta Comissão.
O mesmo autor apresentou, também, o Projeto de Lei nº 198/2007,

que concede desconto de 50% no pagamento do IPVA aos
proprietários de veículos que fizerem conversão para bicombustível, o
qual foi convertido em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 52/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Delvito Alves - Sargento Rodrigues - Hely
Tarqüínio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 970/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Eros Biondini, dispõe sobre a

concessão de desconto para pagamento de crédito tributário inscrito
em dívida ativa, com o objetivo de estimular programas de
recuperação de dependentes químicos no Estado, e altera o art. 2º da
Lei nº 12.462, de 7/4/97, que cria o Fundo Estadual de Prevenção,
Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - Funpren - e dá outras
providências.

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

Fundamentação
A proposição em análise pretende instituir a prerrogativa do

pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa com desconto
de 50% sobre o valor das multas e dos juros de mora, para devedores
que apóiem financeiramente programa de recuperação de
dependentes químicos no Estado.

Ao justificar a apresentação da proposta, o autor enfatiza que o
abuso de drogas tem sido uma preocupação constante de toda a
sociedade, atingindo não apenas as famílias dos dependentes, mas
também as daqueles que sofrem com a violência gerada pelo tráfico
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de entorpecentes.
Além disso, o projeto altera a Lei nº 12.462, de 7/4/97, que cria o

Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de
Entorpecentes - Funpren - e dá outras providências, de modo a
permitir que os recursos oriundos desse Fundo sejam também
utilizados por aqueles que desenvolvem projetos para a recuperação
de dependentes de drogas.

A matéria insere-se na órbita de competência desta Casa
Legislativa, tanto por sua natureza tributária quanto por objetivar a
implementação de políticas que visem ao desenvolvimento de ações
que possibilitem a recuperação e a reintegração dos dependentes
químicos ao convívio da família e da sociedade, conforme se verifica
das disposições constantes nos arts. 61, III, 221 e seguintes da
Constituição mineira.

Poder-se-ia dar relevo à ocorrência, no caso em análise, da
vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, vedada
pelo art. 167, IV, da Carta da República; da concessão de benefício de
natureza tributária, com base no ICMS, que sofre as restrições
previstas no art. 155, § 2º, XII, “g”, do mesmo Diploma; à violação de
preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange à perda de
receita decorrente da instituição de benefício de natureza fiscal.

Estes argumentos, entretanto, podem ser facilmente contraditados.
Em primeiro lugar, pelo fato de os créditos inscritos em dívida ativa
não constituírem receitas públicas, que, segundo a definição de
Aliomar Balleeiro, dizem respeito “a entrada que, integrando-se no
patrimônio público sem quaisquer reservas, condições ou
correspondência no passivo, vem acrescer o seu vulto, como
elemento novo e positivo”. Tanto é verdade que as parcelas inscritas
em dívida ativa sequer são previstas como receitas de impostos na Lei
Orçamentária Anual.

No que tange à vedação relativa à concessão de incentivo de
natureza fiscal com base no ICMS, deve ser enfatizada a competência
do Estado para adotar políticas dessa natureza, ainda que, para tanto,
tenha de ser formulado convênio no âmbito do Conselho de Política
Fazendária - Confaz -, conforme a previsão constante na Lei
Complementar Federal nº 24, de 7/1/75.
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Esta situação, no entanto, pode ser resolvida com a Emenda nº 1,
por nós apresentada na conclusão deste parecer, a qual procura
estender a prerrogativa do apoio a programas de recuperação de
dependentes químicos com base em todo e qualquer crédito tributário
inscrito em dívida ativa, de modo a permitir a instrumentalização da
norma que vier a ser editada, independentemente de qualquer
restrição que possa existir no tocante ao ICMS. Em outras palavras,
enquanto não for celebrado o convênio correspondente, as medidas
propostas serão implementadas em relação aos demais créditos
tributários inscritos em dívida ativa.

Por último, a possível afronta aos normativos da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4/5/2000, conhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal, não se verifica. Além do argumento de que
os créditos inscritos em dívida ativa não são considerados como
receita de impostos, os estudos indicam que medidas dessa natureza
acabam por incrementar a arrecadação, trazendo benefício para o
Estado, que já não contava com o recebimento daqueles créditos.

Ao analisar a evolução do saldo da dívida ativa inscrita, no período
de 2000 a 2004, verificamos que a estimativa de arrecadação de
receita dela proveniente é sempre superada.

Em 2000, o arrecadado foi superior em 17,4% ao orçado; em 2002,
em 3,4%.

No entanto, nos anos de 2001 e 2004, nos quais foram aprovadas,
respectivamente, as Leis nºs 14.062 e 15.273, que estabeleceram
desonerações fiscais e benefícios como a redução de juros moratórios
e multas para pagamento de débitos de ICMS para com a Fazenda
Estadual, o incremento na arrecadação, em face do montante orçado
para receita de dívida ativa nos respectivos orçamentos anuais, foi de
380,83% para 2001 e de 258,86% para 2004. O fato comprova que a
concessão do benefício, por si só, já constitui medida compensatória
para a suposta renúncia.

Salientamos que, no período compreendido entre 2000 e 2004, a
dívida ativa aumentou em 87,49% e os valores orçados para a receita
dela proveniente, nos orçamentos anuais, foram corrigidos em apenas
34,43%.

É importante ressaltar que os dados mencionados foram obtidos no
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Relatório Técnico da Comissão de Acompanhamento da Execução
Orçamentária - Caeo -, do Tribunal de Contas do Estado,
encaminhado a esta Casa junto com a prestação de contas do
Governador do Estado, em junho de 2005.

Por outro lado, o Estado tem prazo determinado para recuperar os
créditos provenientes da dívida ativa, sob pena de prescrição,
conforme o disposto no art. 17 da Lei nº 14.062, de 2001.

Voltando à proposição em comento, seu art. 4º deve ser suprimido,
uma vez que não se encontra na esfera de competência desta Casa
Legislativa o disciplinamento dos honorários, regulamentados pela
legislação processual e pelo Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906, de
4/7/94).

Finalmente, deve ser conferida nova redação ao preceito constante
no art. 3º, § 3º, do projeto, haja vista o fato de que a atribuição de
competência a órgão específico da administração pública insere-se
entre as prerrogativas privativas do Governador do Estado (art. 66, III,
da Constituição mineira).

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 970/2007 com as
Emendas nºs 1 a 3, a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Suprimam-se, no art. 1º, os termos “relativo ao Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS -,”.

Emenda nº 2
Suprima-se o art. 4º.

Emenda nº 3
Dê-se ao § 3º do art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
§ 3º - Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, os

repasses de que trata o § 2º poderão, a critério do órgão fazendário,
ser efetuados parceladamente, na forma e no prazo previstos em
regulamento.”.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -
Sebastião Costa - Delvito Alves - Neider Moreira - Sargento
Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 983/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº

983/2007 “dispõe sobre o fornecimento e o uso obrigatório de colete à
prova de balas como equipamento de proteção individual para
agentes que especifica”.

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 o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame torna obrigatório o fornecimento, pelo Estado,

de colete à prova de balas aos policiais militares, aos policiais civis e
aos Agentes de Segurança Penitenciários, para proteção
individualizada do tronco contra riscos de origem mecânica.

Nos termos da proposição, para os policiais militares, o colete à
prova de balas deve ser ofertado como material de uso obrigatório na
qualidade de item que integra o fardamento. Já para os policiais civis,
o equipamento será fornecido no atendimento de ocorrências que
possam colocar em risco sua integridade física. Quanto aos Agentes
de Segurança Penitenciários, o colete será fornecido em atividades de
escolta de presos e de guarda de presídios.

Os policiais militares e civis bem como os Agentes de Segurança
Penitenciários estão expostos a riscos quanto à vida e à integridade
física, em razão da natureza de suas atribuições, concernentes ao
combate à criminalidade e à custódia de criminosos. Precisamente em
razão dessas atribuições, tais indivíduos têm sido alvo preferencial de
ações violentas, muitas redundando em morte das vítimas ou em
lesões corporais gravíssimas. Portanto, torna-se imperioso que esses
profissionais trabalhem utilizando os equipamentos de segurança
necessários à preservação da vida e da integridade física.

Importa ressaltar que há, no orçamento do Estado, uma rubrica
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própria para o custeio de ações voltadas para a proteção dos policiais
em face de sua missão institucional de enfrentamento da
criminalidade. Ademais, e ainda em uma perspectiva financeiro-
orçamentária, a obrigatoriedade do fornecimento do colete à prova de
bala, nos termos propostos, redundaria, certamente, na redução de
gastos públicos com hospitalizações, funerais e pensões por morte ou
incapacidade física.

No que tange à competência legiferante, cumpre dizer que o Estado
está habilitado a disciplinar a matéria na via da competência residual
de que trata o art. 25 da Constituição da República, cujos termos
seguem transcritos:

“Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições
e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes
sejam vedadas por esta Constituição”.

De outra parte, inexiste, no caso, norma constitucional instituidora de
reserva de iniciativa, de modo que é lícito a este Parlamento deflagrar
o devido processo legislativo sobre a matéria.

Cumpre dizer que o Estado, no uso de suas atribuições legislativas,
promulgou a Lei nº 12.223, que obriga o Estado a fornecer
equipamento de segurança ao policial civil. Com o propósito de evitar
a edição de leis esparsas tratando da mesma matéria, entendemos
ser de boa técnica a apresentação de um substitutivo ao projeto em
análise, com vistas a promover alterações na Lei nº 12.223, em vez de
se editar um outro ato legislativo autônomo sobre o mesmo assunto.

A referida lei determina, em seu art. 1º, a obrigatoriedade de o
Estado fornecer equipamento de segurança ao policial civil para o
exercício de suas funções. O parágrafo único desse artigo define
como equipamento de segurança, para os efeitos da lei, revólveres,
munições, algemas e coletes à prova de bala.

Já o art. 2º remete ao órgão responsável pela segurança pública a
definição dos critérios de distribuição e de controle desses
equipamentos, orientação que nos parece mais adequada e preferível
à do projeto em tela, que busca antecipar as situações em que o
fornecimento seja obrigatório.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 983/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera o art. 1º da Lei nº 12.223, de 1º de julho de 2006, que obriga o

Estado a fornecer equipamento de segurança ao policial civil.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” do art. 1º da Lei nº 12.223, de 1º de julho de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Estado obrigado a fornecer equipamento de

segurança ao policial civil, ao policial militar e ao Agente de
Segurança Penitenciário.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.019/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,
“estabelece normas para a realização de promoções em
estabelecimentos destinados à venda de fármacos e derivados e dá
outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/5/2007, 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 proposta em análise pretende disciplinar a venda a varejo de

medicamentos com preços promocionais cujo prazo de validade esteja
próximo de expirar. Segundo o autor do projeto, a medida proposta
objetiva tornar adequada e clara a informação prestada ao consumidor
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço, conforme
o disposto na Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de



68

Proteção e Defesa do Consumidor. O parágrafo único do art. 1º do
projeto restringe a venda desses medicamentos ao prazo mínimo de
seis meses para o término da validade do produto.

Em que pese à relevância da proposta, que vai ao encontro dos
interesses de todos os consumidores do Estado, a matéria depara
com óbice de natureza constitucional, conforme veremos mais
adiante.

A Constituição da República atribui competência concorrente à
União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre produção
e consumo, bem como sobre proteção e defesa da saúde, conforme
evidencia o disposto no art. 24 daquele diploma.

A Lei nº 9.782, promulgada em 26/1/99, definiu o sistema nacional
de vigilância sanitária e criou a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa. Segundo a referida norma, insere-se na órbita de
competência da União, no âmbito do sistema nacional de vigilância
sanitária, a normatização, o controle e a fiscalização de produtos,
substâncias e serviços de interesse para a saúde.

Cabe à Anvisa, por seu turno, promover a proteção da saúde da
população, por intermédio do controle sanitário da produção e da
comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância
sanitária, entre eles os medicamentos.

Tratando-se de matéria cuja competência para legislar é concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal, conforme mencionado,
caberia aos Estados, nos termos do disposto no art. 24, § 2º, da
Constituição Federal, suprir as lacunas existentes na norma federal,
as quais, relativamente à questão em análise, não existem.

Com efeito, pode-se constatar a existência de vasta legislação sobre
o tema, como também de diversos normativos oriundos da Anvisa, os
quais disciplinam a fiscalização e o comércio dos medicamentos, o
que nos leva a opinar pela inviabilidade de trâmite do projeto.

Por último, deve ser acrescentada aos argumentos expendidos a
inviabilidade de esta Casa Legislativa restringir a venda de produtos
que nem sequer se encontram com o prazo de validade vencido,
conforme previsto no art. 1º do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
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inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.019/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Neider Moreira - Sargento
Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.058/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº
1.058/2007 visa a instituir “a Política de Assistência Psicopedagógica
nas instituições públicas estaduais de ensinos infantil, fundamental e
médio no Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/5/2007, a proposição foi
distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

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

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a instituir a política de assistência

psicopedagógica nas instituições publicas estaduais de ensinos
infantil, fundamental e médio no Estado de Minas Gerais, com a
finalidade de diagnosticar, intervir e prevenir problemas de
aprendizagem, combater a violência nas escolas e incentivar o
exercício da cidadania. Segundo a proposição, essa política será
desempenhada por psicopedagogos nas dependências da instituição.

Embora seja nobre a intenção do autor, não vislumbramos
possibilidade de aprovação da proposição nesta Casa, pelas razões
que passamos a expor.

Ao estabelecer que a política de assistência psicopedagógica será
prestada por psicopedagogos, a proposição impõe ao Estado a
necessidade de sua contratação, tendo em vista que não há nos
quadros da administração pública estadual número suficiente desses
profissionais, para o atendimento da demanda. O projeto, assim,
invade a seara de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
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Ainda que não houvesse esse obstáculo à aprovação do projeto, por
si só intransponível, o Poder Executivo encontraria dificuldade na
execução da norma, considerando que a psicopedagogia não é uma
habilitação nem do curso de Pedagogia, nem do de Psicologia. As
diretrizes para os cursos de Pedagogia estabeleceram o término das
habilitações, como é o caso da psicopedagogia, nos termos do art. 10
da Resolução nº 1, de 2006, do Conselho Nacional de Educação:

“Art. 10 - As habilitações em cursos de pedagogia atualmente
existentes entrarão em regime de extinção, a partir do período letivo
seguinte a publicação desta Resolução”.

A Resolução nº 8, de 2004, do referido Conselho, a qual institui as
diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em
Psicologia, por sua vez, destaca o papel do psicólogo diante das
dificuldades de ensino e aprendizagem, mas não cria uma habilitação
denominada psicopedagogo. A atuação do psicólogo na educação é
uma ênfase profissional, mas não constitui uma especialização. A
esse respeito, vale transcrever o § 1º e sua alínea “b” do art. 12 da
mencionada resolução:

“Art. 12 - (...)
§ 1º - O subconjunto de competências definido como escopo de

cada ênfase deverá ser suficientemente abrangente para não
configurar uma especialização em uma prática, procedimento ou local
de atuação do psicólogo. São possibilidades de ênfases, entre outras,
para o curso de Psicologia:

(...)
b) Psicologia e processos educativos, que compreendem a

concentração nas competências para diagnosticar necessidades,
planejar condições e realizar procedimentos que envolvam o processo
de educação e de ensino-apredizagem através do desenvolvimento de
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores de indivíduos e grupos
em distintos contextos institucionais em que tais necessidades sejam
detectadas;”.

Os arts. 4º e 5º do projeto em exame apresentam problemas,
considerando-se os critérios jurídicos próprios desta Comissão. O
primeiro estabelece atribuição para órgão do Poder Executivo, medida
flagrantemente inconstitucional, conforme entendimento reiterado
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desta Comissão e do Supremo Tribunal Federal. O segundo
determina ao Poder Executivo a consignação de recursos na Lei
Orçamentária, o que ofende a autonomia desse Poder para a
elaboração da peça orçamentária. Cumpre-nos lembrar que é de
entendimento igualmente pacífico, na jurisprudência, que proposição
legislativa de iniciativa parlamentar não pode criar despesas para o
Poder Executivo. Ademais, a proposição apresenta uma contradição,
pois as ações específicas a que se refere o art. 3º não são privativas
nem diretamente associadas à formação dos psicopedagogos.
Diretrizes como zelar pela permanência nas escola dos alunos
matriculados nos ensinos infantil, fundamental e médio ou criar
condições que facilitem o acesso à educação devem orientar a
atuação não apenas de todos os profissionais da educação, mas
também da própria sociedade, tendo em vista que a educação é dever
do Estado e da família e será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, nos termos do art. 205 da Constituição da
República.

Sendo assim, a proposição em tela não encontra guarida no
ordenamento jurídico pátrio que justifique a sua aprovação por esta
Casa.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
1.058/2007.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Sargento Rodrigues - Neider
Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.065/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei nº
1.065/2007 dispõe sobre diretrizes para a elaboração da Política
Estadual de Segurança Pública e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/5/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança



72

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Compete a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno,

examinar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.
Fundamentação

A proposta em epígrafe, conforme anuncia sua ementa, fixa
diretrizes para a elaboração da política estadual de segurança pública.

Do ponto de vista jurídico e formal, não há óbice à tramitação da
matéria, a qual se insere no âmbito da competência legislativa
estadual, à vista, especialmente, do disposto no art. 144 da
Constituição da República, que confere aos Estados membros
atribuição para o exercício do policiamento preventivo e repressivo.
Ademais, a proposta, em regra, não contém vício de iniciativa, como
se pode inferir da leitura do art. 66 da Constituição Estadual. Nesse
aspecto, apenas algum ajuste deve ser feito, conforme adiante será
demonstrado.

Quanto ao conteúdo, a idéia é merecedora de aplauso, tendo em
vista que pretende colaborar para a resolução de um dos problemas
que mais gera aflição na população mineira.

Passemos, então, ao exame pormenorizado do projeto.
De acordo com o art. 1º da proposta em exame, a política estadual

de segurança pública tem por fim “consolidar a qualidade de vida dos
cidadãos” por meio da segurança pública. Tal nota explicativa pode
ser suprimida, pois que atos normativos, tão-somente, expedem
comandos.

Ainda o art. 1º informa que a política em estudo pressupõe a
realização de parceria entre o poder público e a iniciativa privada, no
combate à violência. Esse comando deve ser melhor integrado ao
conjunto dos dispositivos do projeto. Ademais, explicitamos que as
parcerias podem ocorrer também entre o Estado e o Município,
medida que tende a tornar as ações de combate à violência e à
criminalidade mais ajustadas às singularidades das diversas
localidades mineiras.

O art. 2º, por razões ligadas à técnica legislativa, também merece
reestruturação no corpo da proposta. Nele, revelam-se as demais
diretrizes da política estadual de segurança pública, como já referido.

A primeira delas diz que deverá haver a inscrição das pessoas
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jurídicas como contribuintes estaduais em projetos relacionados com a
segurança pública. A segunda prega a ampla divulgação dos projetos
técnicos que puderem ser implantados em parceria com a iniciativa
privada, a fim de que os interessados possam deles participar.

A terceira diretriz, segundo a qual deverá ocorrer compensações
tributárias em razão de investimentos realizados na área de
segurança pública, pede reparo. É importante deixar claro que
medidas compensatórias, além de dependerem de lei específica,
devem ser autorizadas pelo Poder Executivo, a fim de que se faça a
devida análise das repercussões financeiras da medida.

O inciso IV do art. 2º, por sua vez, dispõe sobre a previsão de
ressarcimento das obrigações do Estado nos limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal. A regra ficou um tanto obscura. Ademais,
não há necessidade de mencionar a aplicabilidade de leis já
aplicáveis. O dispositivo também carece de mudança.

O inciso V do mesmo artigo trata da participação de representante
do Poder Legislativo em todas as fases de elaboração de programa de
parceria no combate à violência. Acrescentamos a sociedade civil
organizada, mas deixando para o regulamento a definição da forma de
participação.

Também é importante acrescer ao projeto regra que impõe sejam
constituídos grupos de trabalho para a elaboração dos atos
normativos referentes aos programas da política estadual de
segurança pública. A intenção é garantir mais eficácia à lei, com o
cuidado de não estabelecer normas que venham a interferir na
organização do Poder Executivo.

A regra do art. 3º, a qual prescreve atribuições para a Secretaria de
Estado de Defesa Social, contém vício de iniciativa e, por isso, deve
ser suprimida.

Suprimimos o art. 4º, segundo o qual a compensação tributária para
contribuintes interessados nas parcerias de combate à violência não
implica prejuízo do repasse da cota-parte devida aos Municípios. Os
repasses constitucionais já estão assegurados, independentemente
da norma em questão. Além disso, destacamos como primeira diretriz
da política em estudo a colaboração entre Estado, Municípios e
iniciativa privada.
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A cláusula de regulamentação do art. 5º, conforme entendimento
pacificado na doutrina e na jurisprudência nacionais, ofende o
princípio da separação dos Poderes, devendo, igualmente, ser
suprimida.

Finalmente, acatando sugestão do Deputado Rômulo Veneroso,
inserimos dispositivo que trata da criação dos Núcleos de
Gerenciamento de Segurança Pública, os quais terão por objetivo
auxiliar na implementação de políticas públicas voltadas para o
combate à violência e à criminalidade em Municípios que apresentem
problemas semelhantes.

Conclusão
Com fundamento nas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.065/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Estabelece diretrizes para a elaboração da política estadual de

segurança pública e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A política estadual de segurança pública, a ser

regulamentada pelo Poder Executivo, obedecerá às seguintes
diretrizes:

I - parceria entre o Estado, a iniciativa privada e os Municípios, por
meio da celebração de convênios e instrumentos congêneres;

II - ampla divulgação dos projetos que puderem ser implantados em
parceria com a iniciativa privada, a fim de que os interessados possam
deles participar;

III - participação de representantes do Poder Legislativo e da
sociedade civil organizada em todas as fases de elaboração dos
programas da política estadual de segurança pública.

Art. 2º - Serão constituídos grupos de trabalho para contribuir na
elaboração de anteprojetos de atos normativos referentes aos
programas da política estadual de segurança pública e para
acompanhar sua implementação.

§ 1° - Os anteprojetos a que se refere o “caput” de ste artigo incluirão
propostas relativas:

I - à compensação tributária em razão de investimentos realizados
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na área de segurança pública, desde que autorizados pelo poder
público;

II - à instituição de categoria própria de contribuinte estadual para a
pessoa jurídica que colabora em projetos relacionados com a
segurança pública;

III - à criação de Núcleos de Gerenciamento de Segurança Pública
em Municípios mineiros que apresentem características semelhantes
de violência e criminalidade, com o objetivo de estudar e propor
políticas públicas em matéria de segurança pública.

§ 2° - Fica garantida a participação de representan te do Poder
Legislativo nos grupos de trabalho de que trata o “caput”, com a
função de apresentar e discutir sugestões referentes aos programas
da política estadual de segurança pública e de fiscalizar sua
execução, observadas as normas constitucionais e legais em vigor.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Neider

Moreira - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.153/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 69/2003, feito a pedido do Deputado Padre João, “altera o
art. 1º da Lei nº 11.867, de 28 de julho de 1995, que reserva
percentual de cargos ou empregos públicos, no âmbito da
administração pública do Estado, para pessoas portadoras de
deficiência”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/5/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Administração Pública.

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
Primeiramente, cumpre-nos esclarecer que a Constituição da

República, em seu art. 37, VIII, determina que a lei deverá reservar
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percentual dos cargos e empregos públicos para portadores de
deficiência. No âmbito da administração pública federal, a Lei nº
8.112, de 1990, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
estabelece, em seu art. 5º, § 2º, que devem ser reservados aos
portadores de deficiência 20% das vagas oferecidas em concursos
para cargos da administração pública federal.

Já na esfera de nosso Estado, a Lei nº 11.867, de 1995, em seu art.
1º, estabelece a obrigatoriedade de a administração pública direta e
indireta reservar às pessoas portadoras de deficiência 10% dos
cargos ou empregos públicos, em todos os níveis.

Pretende o projeto em estudo alterar de 10% para 15% a
porcentagem das vagas destinadas aos portadores de deficiência no
âmbito da administração pública do Estado. Trata-se de iniciativa
louvável e de caráter humanitário, cujo escopo é garantir mais
proteção às pessoas portadoras de deficiência, que enfrentam
dificuldades por estar impossibilitadas de exercer determinadas
tarefas ou trabalhos.

A matéria é da competência do Estado federado, ao qual cabe
decidir com exclusividade o percentual de vagas no serviço público
que se deseja destinar aos portadores de deficiência no nível da
administração estadual. Ademais, o tema não se insere entre aquelas
matérias arroladas no art. 66 da Carta mineira como sendo de
iniciativa privativa de órgão ou Poder, não havendo óbice a que o
processo legislativo seja deflagrado por parlamentar.

Por fim, temos de considerar o alcance social do projeto em análise,
ressaltando, na oportunidade, a necessidade de avaliação, no
conjunto da população do Estado, da proporção de pessoas
portadoras de deficiência, cabendo às comissões técnicas
responsáveis pelo exame do mérito da proposição a análise desse
dado e, se necessário, a adequação do percentual.

Conclusão
Com fundamento nas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.153/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -
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Delvito Alves - Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Neider Moreira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 2007

ATAS
ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/7/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, Dalmo Ribeiro Silva e

Wander Borges
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.333
a 1.338/2007 - Requerimentos nºs 803 a 807/2007 - Requerimentos
da Comissão de Defesa do Consumidor e dos Deputados Vanderlei
Miranda e outros e Domingos Sávio e outros e da Deputada Elisa
Costa e outros - Proposição Não Recebida: Requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Comunicações: Comunicações da
Deputada Elisa Costa e dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Doutor
Viana e Jayro Lessa - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Sargento Rodrigues, Vanderlei Miranda, Getúlio Neiva, Doutor Viana e
Carlos Mosconi - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos da Deputada Elisa
Costa e outros e do Deputado Domingos Sávio e outros; deferimento -
Questões de ordem - Requerimento do Deputado Domingos Sávio;
deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Requerimento
do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso do Deputado
Getúlio Neiva - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
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Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira
- Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 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 Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 496 e 765/2007, em
atenção a pedidos de diligência das Comissões de Política
Agropecuária e de Justiça encaminhados pelos Ofícios nºs 649 e
966/2007/SGM, respectivamente. (- Anexe-se aos Projetos de Lei nºs
496 e 765/2007.)

Do Sr. José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 560/2007, da
Comissão de Transporte.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 133 e
1.016/2007, em atenção a pedidos de diligência da Comissão de
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Justiça encaminhados pelos Ofícios nºs 610 e 1.052/2007/SGM,
respectivamente. (- Anexe-se aos Projetos de Lei nºs 133 e
1.016/2007.)

Do Sr. Paulo Antônio M. Avelar, Subsecretário de Obras Públicas
(2), encaminhando cópias dos convênios que relaciona. (- À Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Leopoldo Portela Júnior, Defensor Público Geral, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 525/2007, da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr. Afonso José de Andrade, Diretor do Fórum Arthur Campos,
da Comarca de Ibirité, prestando informações sobre o Requerimento
nº 679/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Juíza Auxiliar da Presidência
do Tribunal de Justiça do Pará, prestando informações sobre o
Requerimento nº 360/2007, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Jadir Gomes Rabêlo, Coordenador-Geral substituto de
Finanças, Convênio e Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, encaminhando cópia da celebração do Segundo Termo
Aditivo ao convênio nº 64/2006. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Eliane Garcia Rezende, Presidente da Fundação de Apoio à
Cultura, Ensino, Pesquisa e Extensão de Alfenas, encaminhando a
prestação de contas referente às atividades desenvolvidas pela
entidade em 2006. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. José Luiz Gattás Hallak, da Diretoria de Coordenação
Institucional da Oi, prestando informações sobre requerimento do
Deputado Célio Moreira encaminhado pelo Ofício nº 179/2007/SGM.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.333/2007
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Declara de utilidade pública a Associação Musical Padre Evaristo
José Vicente.

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

Padre Evaristo José Vicente, com sede no Município de Carmo do
Cajuru.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Musical Padre Evaristo José Vicente,

com sede no Município de Carmo do Cajuru, é uma entidade civil sem
fins lucrativos, que tem como finalidade precípua reconhecer e
divulgar os vários talentos musicais do Município, bem como conceder
oportunidade de aprendizagem na área musical.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, torna-se justa declará-la de utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.334/2007
Declara de utilidade pública a Associação Bom Pastor da

Comunidade Bom Jardim, com sede no Município de Santa
Margarida.

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

Pastor da Comunidade Bom Jardim, com sede no Município de Santa
Margarida.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de julho de 2007.
Mauri Torres
Justificação: A Associação Bom Pastor da Comunidade Bom Jardim,

entidade civil, sem fins lucrativos, com sede no Município de Santa
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Margarida, visa dar proteção à criança, à família, à gestante e ao
idoso; divulgar a cultura e o esporte, por meio de atividades voltadas
para as áreas de educação e orientação; além de promover cursos de
profissionalização e de prevenção de doenças.

Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e
regular funcionamento há mais de um ano. Sua diretoria é composta
por pessoas de idoneidade moral e ilibada conduta social, não
recebendo nenhuma remuneração pela atuação. A totalidade das
rendas apuradas é destinada integralmente para a manutenção e o
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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.335/2007
Declara de utilidade pública a C.A.D.A - Casa de Apoio ao Drogado

e ao Alcoólatra , com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a C.A.D.A - Casa de

Apoio ao Drogado e ao Alcoólatra , com sede no Município de
Divinópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de julho de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A C.A.D.A - Casa de Apoio ao Alcoólatra e ao Drogado,

com sede no Município de Divinópolis, é uma entidade civil sem fins
lucrativos. Tem como finalidade a defesa de pessoas consideradas
dependentes de substâncias químicas, no Município de Divinópolis e
região.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve trabalho
social, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
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desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 1.336/2007
Declara de utilidade pública a Associação Casa da Cultura Popular

da Irmandade de São Benedito, com sede no Município de Carmo da
Mata.

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

Cultura Popular da Irmandade de São Benedito, com sede no
Município de Carmo da Mata.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de julho de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação Casa da Cultura Popular da Irmandade

de São Benedito, com sede no Município de Carmo da Mata, é uma
entidade civil sem fins lucrativos. Tem como finalidade precípua
organizar o reinado de Nossa Senhora do Rosário do Município de
Carmo da Mata e colaborar com outras festas que forem realizadas no
Município.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública
estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.337/2007
Autoriza o Governo do Estado a criar a Comenda Teófilo Ottoni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Comenda Teófilo Ottoni, que tem como

finalidade homenagear pessoas e instituições que tenham se
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dedicado ao desenvolvimento político, cultural, econômico e social da
região norte-nordeste de Minas Gerais – Vales do Jequitinhonha e
Mucuri e Norte de Minas.

Art. 2º - A Comenda Teófilo Ottoni será administrada por um
Conselho, constituído de representantes dos seguintes órgãos e
entidades, indicados por seus titulares e nomeados pelo Governador:

I - Assembléia Legislativa do Estado Minas Gerais;
II - Secretária de Estado de Cultura;
III - Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte de Minas;
IV - Prefeitura Municipal do Serro;
V - Prefeitura Municipal de Teófilo Otôni.
§ 1º - O Conselho elegerá, anualmente, entre seus membros, um

Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário Executivo.
§ 2º - O Prefeito Municipal do Serro será o Presidente de Honra do

Conselho, e o Prefeito Municipal de Teófilo Otôni será o Vice-
Presidente de Honra do Conselho.

§ 3º - O Presidente do Conselho representará social e juridicamente
a Comenda.

Art. 3º - Compete ao Conselho da Comenda Teófilo Ottoni:
I - propor, em caráter sigiloso, a concessão da Comenda e deliberar

sobre ela;
II - zelar pelo prestígio da Comenda e pela fiel execução da lei e do

regulamento a ela pertinentes;
III - avaliar as propostas para a concessão da Comenda que lhe

forem encaminhadas;
IV - propor medidas necessárias ao bom desempenho de suas

funções;
V - suspender ou cancelar o direito de uso da Comenda, em razão

de ato incompatível com a sua dignidade;
VI - elaborar seu regimento interno.
§ 1º - As deliberações de que tratam os incisos I e V do “caput”

deste artigo se darão por maioria dos membros do Conselho.
§ 2º - As propostas para concessão da Comenda devem conter o

nome completo, a qualificação e os dados biográficos do candidato e
a indicação dos serviços por ele prestados.
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§ 3º - A relação dos agraciados, em número máximo de trinta, será
publicada por ato do Governador do Estado.

Art. 4º - O Conselho da Comenda Teófilo Ottoni se reunirá uma vez
ao ano, por convocação de seu Presidente ou de 1/3 (um terço) de
seus membros, nas dependências da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Art. 5º - A Comenda Teófilo Ottoni será concedida, anualmente, em
cerimônia a realizar-se no dia 27 de novembro, data de nascimento de
Teófilo Benedito Ottoni, nos Municípios do Serro, Minas Gerais, e
Teófilo Otôni, Minas Gerais, alternadamente, passando a integrar o
calendário oficial de eventos das duas cidades.

§ 1º - A primeira cerimônia de entrega da Comenda acontece na
cidade do Serro, sendo sediada pelo Município de Teófilo Otôni, no
ano consecutivo.

§ 2º - Os agraciados receberão, das mãos do Governador do
Estado, medalha e diploma assinado pelo Governador do Estado, pelo
Presidente, pelo Presidente de Honra, pelo Vice-Presidente e pelo
Secretário do Conselho, de acordo com o cerimonial estabelecido pelo
regimento interno.

§ 3º - Fora da data específica estipulada por esta lei, a Comenda
Teófilo Ottoni só poderá ser outorgada por motivo de força maior e a
juízo de seu Conselho.

Art. 6º - O Conselho manterá livro de registro, no qual serão
inscritos, em ordem cronológica, os nomes dos agraciados com a
Comenda, sua identificação e suas realizações.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.

Parágrafo único - O decreto regulamentador desta lei definirá as
especificações da medalha e do diploma, bem como as condições e
particularidades de sua concessão.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de julho de 2007.
Alberto Pinto Coelho - Getúlio Neiva
Justificação: O Município do Serro é a cidade-mãe de toda a região

norte-nordeste de Minas Gerais. A história do Serro liga-se
estreitamente à exploração de ouro e pedras preciosas na região, que
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teve seu território tomado por pequenos povoados mineradores nos
fins do século XVII e início do século XVIII. Dois arraiais, o de Baixo e
o de Cima, surgiram próximos aos ranchos mineradores dos córregos
do Quatro-Vinténs e do Lucas, de onde era extraído o metal. Em
pouco tempo, as tais áreas juntaram-se, formando o Arraial das
Lavras Velhas do Ivituruí, que, em 1713, tornou-se freguesia e, em
1714, foi elevado à categoria de vila, passando a denominar-se Vila
do Príncipe.

A comarca do Serro Frio, cuja sede era a Vila do Príncipe, foi criada
e demarcada pela provisão régia de 17/2/1720, abrangendo todo
norte-nordeste da Capitania de Minas Gerais. Com isso, a vila
recebeu tropas militares e grande leva de funcionários administrativos.
Estes, na maioria portugueses, deram vida sofisticada ao antigo
povoado. A Vila do Príncipe foi elevada à categoria de cidade, com o
nome de Serro, em 1838. Mesmo com a queda na mineração do ouro
e dos diamantes, a cidade continuou mantendo sua posição de centro
jurídico-administrativo da região, o que permitiu a construção de belos
casarões durante o século XIX. Não por acaso, foi a primeira cidade
brasileira a receber o Título de Patrimônio Nacional, em 8/4/38.

Filho do Serro, Teófilo Benedito Ottoni nasceu em 27/11/1807,
primeiro filho do Capitão Jorge Benedito Ottoni e Dona Rosália Ottoni.
Seus ideais liberais e republicanos fazem desse serrano destaque na
política do Brasil Império; seu espírito empreendedor o lança na lida
bandeirante e empresarial para descobrir um novo caminho entre as
Minas Gerais e o mar, no Sul da Bahia.

Teófilo Ottoni é símbolo do empreendedorismo, com a fundação da
Companhia do Mucuri, empresa de comércio e colonização para
promover o desenvolvimento e a colonização do Vale do Mucuri
(1850-1860); dos ideais políticos liberais, corifeu das idéias
denominadas avançadas na política nacional, sobretudo até a eclosão
da Revolução Liberal de Minas, em 1842, da qual foi um dos chefes
mais prestigiosos; do desenvolvimento da imprensa em Minas Gerais
e no Brasil, com a publicação do primeiro periódico da Vila do
Príncipe, “Sentinella do Serro”, em 4/9/1830.

A colonização do Mucuri se deve ao empresário e político Teófilo
Ottoni, fundador da Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri,
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de capital aberto, com incentivo do governo imperial e do governo da
província de Minas Gerais. Visava à navegação do Rio Mucuri, desde
sua barra na província da Bahia até o último ponto navegável em
Minas. A cidade de Minas Novas tornou-se um grande centro
comercial. Os lugares produtores não servidos por portos fluviais eram
providos por estradas carroçáveis, como a antiga Filadélfia, hoje
Teófilo Otôni, que passou a ser a cidade-base de todas as atividades
da companhia. Para aumentar a produção destinada à exportação,
Ottoni sabia que era necessário povoar a região com lavradores e daí
o assentamento de portugueses, germanos, franceses, italianos,
suíços, belgas, holandeses, chineses, espanhóis, sírios e libaneses,
resolvendo em parte o problema da mão-de-obra. Ottoni tinha
restrições contra o trabalho escravo. A Companhia do Mucuri não
possuía escravos. Na falta de mão-de-obra livre, alugou escravos de
fazendeiros por pouco tempo. Com as imigrações o problema ficou
resolvido. Entre os colonos encontravam-se sapateiros, carpinteiros,
ferreiros, oleiros, tecelões, seleiros, boticários, curtidores, padeiros,
alfaiates, calceteiros, agrimensores, engenheiros, professores e
pintores (Lopes, 1982).

Ao considerar o IDH e outros indicadores sociais como reflexo da
qualidade de vida dos mineiros, as regiões dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas devem ser
consideradas prioritárias na implementação de políticas públicas no
Estado e de ações desvinculadas do poder público. Focalizar e
concentrar esforços e ações nesta região é o foco desta distinção de
ordem honorífica.

O analfabetismo e a mortalidade infantil, variáveis que compõem o
IDH, estão entre os piores indicadores nos Municípios dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas. O acesso aos
serviços de infra-estrutura, transportes, energia, telecomunicações e
saneamento também observa a mesma tendência. A ausência desses
serviços alimenta o círculo vicioso das péssimas condições sociais
dessas regiões. Em um contexto de recursos escassos e de ajuste
das finanças públicas, faz-se indispensável priorizar as regiões que
apresentam as maiores carências, bem como os maiores
aglomerados populacionais.
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Assim, esta proposta pretende estimular e valorizar ações em prol
do desenvolvimento da região Norte-Nordeste de Minas Gerais, no
que diz respeito a intervenções destinadas a promoção cultural,
econômica e social, pelo que contamos com a aprovação deste
projeto pelos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.338/2007
- O Projeto de Lei nº 1.338/2007 foi publicado na edição do “Diário

do Legislativo” de 4.7.2007.
REQUERIMENTOS

Nº 803/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Rosário Pereira,
Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio
Sapucaí - Amesp -, pelo transcurso do 30º aniversário de sua criação.
(- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 804/2007, do Deputado Rêmolo Aloise, em que solicita seja
formulado apelo ao Tribunal de Contas para que envie a esta Casa a
prestação de contas, detalhada, feita pelo Ministério Público nos
últimos dois anos. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 805/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça e do Deputado
Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja formulada manifestação
de repúdio contra o Sr. Agostinho Félix (Setão), Vereador da Câmara
Municipal de Rio Acima, por agressões verbais e físicas à Sra. Tereza
Cristina Machado Braga Garcia, Vereadora da mesma Câmara. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 806/2007, da Comissão de Administração Pública, em que
solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado para que
sejam revogados os decretos datados de 20/4/2007, que declaram de
utilidade pública, para fins de desapropriação, diversos imóveis do
Ipsemg.

Nº 807/2007, da Comissão de Administração Pública, em que
solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado para que seja
constituída uma comissão paritária entre servidores públicos,
indicados por suas entidades, Ipsemg e Seplag, para discutir e
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encaminhar a destinação dos imóveis de propriedade do Ipsemg e
outras questões relacionadas ao Instituto.

Da Comissão de Defesa do Consumidor em que solicita seja
realizado evento no âmbito desta Assembléia Legislativa para
comemorar os 10 anos de funcionamento do Procon Assembléia. (- À
Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Vanderlei Miranda e outros em que solicitam seja
constituída a Frente Parlamentar em Defesa da Família. (- À Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Domingos Sávio e outros e da Deputada Elisa Costa e outros.

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a PMMG pelo transcurso do 232º
aniversário dessa corporação.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada

Elisa Costa e dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Doutor Viana e
Jayro Lessa.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia,
galerias. Com um certo pesar, trago um assunto hoje à tribuna da
Assembléia, tendo em vista que poderíamos estar exaltando o nome
do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais - CBMMG - pelo
Dia Nacional do Bombeiro, ocorrido ontem. O assunto que nos traz a
esta tribuna é exatamente o desejo de que uma data como a de ontem
- 2 de julho, Dia Nacional dos Bombeiros Militares do Brasil - possa
ocorrer de forma mais satisfatória para os integrantes do Corpo de
Bombeiros, aquelas pessoas que dão a vida no socorrimento de
vítimas de acidentes, sinistros, desastres e incêndios, no dia-a-dia. Os
Bombeiros se revezam numa escala de 24 horas de serviço durante
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seus plantões.
Mas não é essa a alegria que está sendo comemorada, pelo menos

até a data de hoje, pelo CBMMG, nstituição pela qual temos grande
respeito, mas que hoje passa por problemas sérios quanto aos direitos
e garantias de cada Bombeiro militar.

Sr. Presidente, trago a esta Casa uma denúncia gravíssima do que
está acontecendo com o CBMMG. Quero que essa denúncia seja
levada ao Governador do Estado, ao Sr. Aécio Neves, pessoa que
tem sido sensível à causa de muitos servidores - e, nesse ponto,
quero cumprimentar o Governador, porque nós, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, levamos cerca de nove meses para trabalhar um projeto
de lei que realmente viesse a solucionar o grave problema das
promoções dos Bombeiros e dos policiais militares.

Para que nossos telespectadores e demais Deputados possam
entender melhor essa matéria, os Sargentos do Corpo de Bombeiros
Militar e da Polícia Militar levavam cerca de 10, 11, 12 anos para
serem promovidos à graduação seguinte, o que estava causando uma
insatisfação enorme em seus integrantes e, obviamente, refletia no
seu dia-a-dia de trabalho. Além disso, os Cabos com mais de 10 anos,
na graduação de Cabo, enfrentavam uma enorme fila para poderem
ser chamados para o curso de Sargento. Isso estava ocorrendo tanto
no Corpo de Bombeiros Militar quanto na Polícia Militar.

Por isso tivemos a iniciativa de procurar o Secretário Danilo de
Castro; o hoje Vice-Governador, Sr. Anastasia, à época Secretário de
Planejamento; o próprio Governador; os Comandantes da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros, por vezes seguidas. Foram várias as
reuniões até que o Projeto de Lei Complementar nº 86 fosse enviado a
esta Casa, para que se pudesse reorganizar e trazer harmonia, no
tocante às promoções internas dessas duas corporações.

Os problemas, Sr. Presidente, tanto na classe de praças como na de
Oficiais, eram profundos quanto a esse aspecto das promoções e,
portanto, precisavam ser corrigidos.

Fizemos esse trabalho por cerca de nove meses, até conseguirmos
que o Governador enviasse o projeto a esta Casa, atendendo a apelo
nosso e do Comandante-Geral da Polícia Militar. Esse projeto chegou
à Assembléia no ano passado. Trabalhamos exaustivamente nas
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Comissões de Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira, até que ele fosse aprovado em 1º turno. Acompanhamos
toda a sua tramitação, até que fosse definitivamente aprovado em 2º
turno, no dia 17/12/2006.

Esse projeto tinha a determinação de entrar em vigor 90 dias após
sua sanção pelo Governador, que o sancionou no dia 17/1/2007,
transformando-o na Lei Complementar nº 95, que, volto a dizer, veio a
reorganizar as promoções de praças e Oficiais do Corpo de
Bombeiros e da Polícia Militar.

Por parte da Polícia Militar, Sr. Presidente, quero aqui render minhas
homenagens ao Cel. Hélio dos Santos Júnior, que, com presteza, zelo
e cuidado com sua tropa, vem acompanhando a implementação dessa
lei complementar, por intermédio de seus comandados, do seu
Estado-Maior e da assessoria jurídica do Comando da PMMG. Toda a
lei foi devidamente implementada, acompanhando as inovações.

Fazendo um paralelo, destacamos que, até o ano de 2006, a Polícia
Militar estava chamando cerca de 200 Cabos, com mais de 10 anos
de graduação, para fazer o curso de Sargento. Neste ano, Sr.
Presidente, já se formaram 230 Sargentos no primeiro semestre, e já
estão cursando mais 730, num total de 960 Sargentos. Os Cabos com
mais de 10 anos de graduação estão sendo chamados para esse
curso específico de Sargento.

Os Sargentos estão sendo chamados para fazer o curso de
aperfeiçoamento. As demais promoções ocorreram. Até a data de
hoje, na Polícia Militar, todos os Soldados que completaram dez anos
na graduação foram promovidos.

No entanto, no sentido oposto, ou seja, no que se refere ao
Bombeiro Militar, não obtivemos o mesmo tratamento. O Corpo de
Bombeiros Militar, por meio do seu Comando, vem atrasando as
promoções, o que prejudica decisivamente os militares da referida
corporação. Estamos preocupados com isso. Os integrantes do Corpo
de Bombeiros deveriam estar comemorando, com muita felicidade,
essa passagem. Hoje, porém, na tropa da corporação há uma revolta
explícita, principalmente contra o Cel. Oliveira, Diretor de Recursos
Humanos, que vem passando mensagens internas, por meio das
quais diz que não vai acompanhar as promoções, visto que necessita
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da regulamentação do decreto.
Sabemos, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, profícuo operador do

direito, que, ao regulamentar uma lei, qualquer decreto terá de
obedecer fielmente ao dispositivo da norma. Ou seja, o decreto não
poderá inovar, visto que contrariará a Constituição da República.
Assim sendo, conversamos três vezes com o Comandante do Corpo
de Bombeiros, em datas distintas. Pela quarta vez, junto ao Deputado
Durval Ângelo, Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta
Casa, estivemos com o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, a
quem pedimos que agilizasse o processo de promoção.

Para a nossa satisfação, o Governador do Estado acaba de baixar o
Decreto nº 44.457, de 28 de junho, que regulamenta a Lei
Complementar nº 95. Esse decreto, portanto, acaba com as desculpas
esfarrapadas que o Comando do Corpo de Bombeiros estava usando
para não promover Soldados a Cabos, Cabos a Sargentos, além de
não conceder as promoções dos Sargentos.

Pasmem, Srs. Deputados, o tratamento não foi o mesmo dado em
dezembro do ano passado, momento da promoção dos Oficiais do
Corpo de Bombeiros, já que o número de promoções foi bem maior
que o número de praças. Essa proporção é uma injustiça, visto que o
número de praças é bem maior que o número de Oficiais. Portanto, o
Comando do Corpo de Bombeiros, até por uma questão de eqüidade,
de isonomia, deveria ter dado tratamento à altura às promoções dos
praças. Todavia, infelizmente o referido Comando preferiu ater-se às
desculpas esfarrapadas do Cel. Oliveira, Diretor de Recursos
Humanos, alegando que não havia um decreto para regulamentar.

Agora chamo a atenção do Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros, uma vez que o decreto foi baixado. O Governador
sancionou uma lei que é auto-aplicável e não carecia de
regulamentação.

Na verdade, essas promoções já poderiam ter sido concedidas,
como o fez o Comandante-Geral da Polícia Militar, que, volto a
ressaltar, está de parabéns, visto que se preocupa com seus
comandados, sabe da importância que essa lei tem no tocante às
promoções internas.

O Cel. José Honorato Ameno procrastina sua decisão e causa
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angústia à corporação. Além disso, permite que seu subordinado, o
Cel. Oliveira, Diretor de Recursos Humanos, venha a procrastinar a
decisão e enviar mensagens internas, atrapalhando o processo e
criando insatisfação naqueles que fazem a corporação.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, hoje os Bombeiros de Minas Gerais
não podem comemorar o Dia Nacional dos Bombeiros por causa do
Comando da corporação, que vem negando a vigência de uma lei.
Diante disso, eu e o Deputado Durval Ângelo ameaçamos convocar o
Diretor de Recursos Humanos para se apresentar às Comissões de
Segurança Pública e de Direitos Humanos, a fim de prestar
esclarecimentos.

Deputado Dalmo, daqui a pouco concederei aparte a V. Exa. Tenho
aqui uma decisão do TRF da 1ª Região. O Juiz Ney Bello, em sua
sentença, diz que é vedado ao administrador restringir direito definido
em lei de forma ampla.

É proibido, não lhe é dado o direito de fazer ou não essas
promoções. Ele é, sim, obrigado a promover tanto o Diretor de
Recursos Humanos como o Comandante-Geral da instituição.
Estamos fazendo essa crítica e um apelo ao Governador, que, se não
quiser uma mobilização de praças dos Bombeiros militares, que tome
providências de imediato.

Se não houver o cumprimento da lei e, agora, do decreto, que prevê
as promoções no dia 1º de agosto, com certeza este Deputado será o
primeiro a mobilizar essa categoria para, na busca por justiça,
reivindicar direito que está sendo negado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado a V.
Exa., Deputado Sargento Rodrigues. Conheço e reconheço o seu
trabalho exaustivo em prol de toda a classe policial civil, militar e,
particularmente, do Corpo de Bombeiros, tema do pronunciamento
com que V. Exa. nos brinda nesta tarde.

Destaco e me uno a V. Exa. para dizer que no dia de ontem
comemoramos o Dia Nacional do Corpo de Bombeiros. Tive o
privilégio e a honra de ser homenageado pelo Comando-Geral, pelo
Conselho da Medalha, na noite de ontem, no Palácio das Artes, ao
receber a Medalha do Mérito Imperador Pedro II, outorga maior do
Corpo de Bombeiros, - o que particularmente muito me honrou -,
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juntamente com o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Casa.

Quero também, participando de suas palavras, render as minhas
homenagens a todo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais,
reconhecendo o trabalho profícuo que essa classe unida e brava tem
feito em prol de todo o povo de Minas.

Quero ficar unido a V. Exa. nesta homenagem que presta ao Corpo
de Bombeiros de Minas Gerais. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço a V. Exa., que tem
dado uma contribuição enorme nos projetos que dizem respeito à
segurança pública e, em especial, àqueles que concedem direitos aos
servidores da segurança pública. Cumprimento V. Exa., que está de
parabéns porque a Medalha da Ordem do Imperador Dom Pedro II,
concedida pelo Corpo de Bombeiros, foi dada a uma pessoa que
realmente merece. Parabenizo V. Exa. pelo recebimento da medalha.

Sr. Presidente, finalizando, quero dizer que estamos atentos e
acompanharemos o cumprimento do decreto, porque a desculpa do
Coronel Diretor de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros era
que a lei não havia sido regulamentada por decreto. Apesar de, para o
mesmo cargo na Polícia Militar, esse Coronel não ter criado nenhum
empecilho.

A Polícia Militar já promoveu todos os Soldados a Cabo que tinham
direito e já chamou todos os Cabos para fazerem o curso de Sargento,
aqueles que tinham mais de 10 anos de graduação. E já está
promovendo outros cursos internos.

Portanto, Dalmo, para não dizerem que não somos justos e
imparciais em nossas críticas, deixamos claro que o Coronel Hélio dos
Santos Júnior está de parabéns porque se preocupou e colocou os
seus comandados para trabalhar na execução e no cumprimento fiel
da Lei Complementar nº 95.

Sr. Presidente, não podemos dizer o mesmo no que diz respeito ao
Comando-Geral do Corpo de Bombeiros e, em especial, é bom que
fique claro que o Governador precisa tomar providências quanto ao
Coronel Oliveira, Diretor de Recursos Humanos, que está prestando
um desserviço ao Corpo de Bombeiros e à comunidade, bem como ao
governo. Ele não é digno de ocupar esse cargo porque está trazendo
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tumulto, insatisfação e indignação, por, infelizmente, não fazer uma
interpretação mais detalhada e justa da Lei Complementar nº 95.

Sr. Presidente, fica registrado aqui o nosso apelo para que o
Comando do Corpo de Bombeiros proceda imediatamente ao
cumprimento da lei conforme está previsto no decreto. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Boa-tarde, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, servidores da Casa, profissionais da
imprensa e fiéis telespectadores que acompanham os trabalhos desta
tarde, tentarei não usar todo o tempo a que tenho direito. Venho à
tribuna para comunicar algo que considero importante tanto para os
Deputados desta Casa, especialmente para os Deputados que
compõem a Comissão de Turismo, como também para uma parcela
da sociedade que vive uma situação constrangedora, os denominados
pequenos empreendedores dos “shoppings” populares de Belo
Horizonte.

Temos consciência do alcance das decisões e dos caminhos
apontados nesta Casa, podendo assim alcançar os “shoppings”
populares do interior, que já são uma realidade nas cidades onde têm
sido implantados. Tem havido uma ação fiscalizadora, a qual não
condeno. Aliás, acredito que deve haver ação fiscalizadora, mas não
podemos concordar que esse mesmo instrumento democrático seja
também um instrumento de constrangimento para centenas e, por que
não dizer, milhares de pessoas que foram tiradas da rua sem
nenhuma experiência empresarial. Elas dormiram camelôs e
acordaram empresárias, sem a mínima noção do que é administrar
uma empresa, ainda que microempresa. Muitas continuaram na
informalidade, e hoje ocorre o que prevíamos, quando houve a
remoção das ruas para os ambientes fechados.

Há uma cobrança, uma fiscalização, que, infelizmente, tem
produzido grande constrangimento. Essas pessoas estão tendo suas
lojas fechadas e seus produtos apreendidos.

Se há irregularidades nos produtos ou dificuldade de comprovação
da origem desses produtos, isso precisa ser trazido à luz. Não
pretendo produzir cobertura para a ilegalidade; pelo contrário, a nossa
intenção é cooperar para que se produzam instrumentos que
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permitam que essas famílias trabalhem de acordo com a legalidade.
Algumas ações já foram empreendidas. Amanhã esta Casa realizará

uma audiência pública que contará com a presença dos
representantes dos “shoppings” populares, tanto os empreendedores
quanto os donos dos “shoppings”, e de algumas autoridades, para
discutirmos e encontrarmos caminhos que tragam equilíbrio e
principalmente fundamento legal para que essas empresas ou
microempresas possam operar.

Os empreendedores que vão ao Paraguai são considerados
contrabandistas, criminosos e têm os seus produtos apreendidos. A
partir daí há um processo por causa da irregularidade. Parabenizo
essa iniciativa do governo federal, pois, com a abertura que se dá,
será permitido que eles tragam do Paraguai até R$240.000,00 em
produtos, e paguem os impostos. Refiro-me à Medida Provisória nº
580, que cria o regime de tributação unificado para o pequeno
comércio, especialmente para o comércio do Paraguai, para o
comércio brasileiro que depende do comércio do Paraguai. Acredito
que é uma boa iniciativa, que trará tranqüilidade para a operação
desses pequenos empreendedores.

Essa é a pergunta que faço, uma vez que ele vai sofrer uma
tributação que oscila entre 25% a 40%, chegando até 40%, mas
sendo trabalhado para que fique nos 25%.

Será que esse produto continuará atrativo com essa tributação?
Conversei com alguns empreendedores, donos de “shoppings”, e eles
me disseram que esse produto continuará competitivo, porque o preço
que se paga hoje para operar na ilegalidade às vezes é mais alto, por
exemplo, quando da apreensão da mercadoria, em que se perde todo
o capital investido.

Enfim, existe uma conta que é algo subjetivo, pois não há como se
definir se, de fato, isso é real e também ocorre com todos, mas,
considerando essas perdas e uma série de outras situações, eles
acreditam que o produto continuará competitivo.

Agora, a partir dessa iniciativa, haverá um produto legalizado e
competitivo, já que o grande sucesso dos “shoppings” populares está
exatamente no fato de oferecer produtos com preços bem mais em
conta que os encontrados no comércio, de modo geral. É certo que



97

isso vai criar outro impasse com aqueles comerciantes legalmente
estabelecidos, que pagam todos os impostos e que possuem
empregados registrados, portanto, não podem competir.

A Medida Provisória nº 380 tributa o produto e legaliza a circulação
de mercadorias dentro do país, e é justamente aí que entra o trabalho
da Comissão. Aliás, convido os colegas a participar conosco da
audiência pública que ocorrerá amanhã, às 14h30min.

Aproveitando essa outra abertura do Supersimples, o que também
vai facilitar muito, agora poderemos promover a amarração das
contas, ou seja, a amarração da Medida Provisória nº 380 com o
Supersimples, que vai beneficiar aqueles que têm faturamento de até
R$240.000,00, que é exatamente o valor que poderá entrar no País,
dentro daquele regime especial, daquela tributação especial.

Unindo essas duas pontas, será que esses pequenos
empreendedores, ainda que trabalhem dentro da simplicidade
proposta por meio desse novo processo, em que, numa só guia, será
recolhido todos os impostos, ou seja, sendo todos os impostos
resumidos apenas a dois, permitindo, assim, melhor e mais ágil
administração do controle dessa entrada e saída de mercadorias...
Será que esse pequeno empreendedor ou microempreendedor - nem
sei se poderia classificá-lo como microempreendedor, pois talvez ele
ainda esteja numa faixa um pouco abaixo da do microempreendedor -
será atendido? Digo isso com interrogações, porque o que queremos,
de fato, é discutir e encontrar o caminho, Deputado Getúlio Neiva.

Deputado Getúlio Neiva, que aquele seu conterrâneo, de Teófilo
Otôni, o qual trabalha com produtos oriundos do Paraguai, debaixo de
toda apreensão, possa tirar o sustento para a sua família, trabalhando
de forma honrada, de cabeça erguida, sem o constrangimento de ser,
a qualquer momento, abordado pelos órgãos de fiscalização, tendo os
seus produtos apreendidos. É essa a tranqüilidade que desejamos
que ocorra por toda a nossa Minas Gerais, a fim de que esses pais de
família possam tirar o sustento de suas famílias, com dignidade.

Imagino que será uma audiência bastante rica do ponto de vista das
discussões e que, ao término dela, teremos chegado a um caminho,
ou pelo menos que o início desse caminho seja desenhado, a fim de
trazer a tranqüilidade que eles tanto querem.
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Conversando com cada um desses pequenos empreendedores,
pude perceber que nenhum deles quer a informalidade ou a
ilegalidade, visto que o desejo de todos é trabalhar junto a sua família,
sem o constrangimento das ações de fiscalização.

Quero deixar registradas essas palavras aqui e fazer um convite aos
colegas para estarem conosco amanhã, às 14h30min, nessa
audiência, ajudando-nos na formatação de idéias e projetos que
possam de fato contribuir com os nossos irmãos e companheiros que
tanto precisam da intervenção e da ação desta Casa. Muito obrigado,
Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, esta semana marca um momento muito importante para a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais - e marca de forma profunda.
Seremos um Poder ou seremos apenas capacho de outros Poderes?
Teremos nós, Deputados, a altivez de manter nossa postura pela
modificação do comportamento do Ministério Público em relação à
classe política ou vamos nos submeter à pressão feita através da
imprensa pelo próprio Procurador-Geral? Estamos com a razão ou
estamos errados? O Sr. Governador já enviou a esta Casa o veto à
proposta de emenda à Constituição apresentada pelo Deputado
Adalclever Lopes. Trata-se de disputa entre Poderes ou de defesa de
ideais maiores em prol da democracia, da igualdade entre os
Poderes? Estaremos no limiar da subjugação do Poder Legislativo a
um órgão do Ministério Público ou teremos a hombridade de manter
nossas posições e reconhecer que a Justiça é o esteio da democracia,
quando não conspurcada por atitudes menores de alguns poucos dos
seus membros?

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, na minha família
há Juízes e Promotores de Justiça; tenho amigos Juízes, Promotores
de Justiça e vários colegas da Faculdade de Direito da UFMG que são
Desembargadores. Tenho o maior e mais profundo respeito pelo
Poder Judiciário.

Nesta tarde, gostaria de dizer aos senhores que fico muito
preocupado quando o Colégio de Líderes se reúne e decide dar uma
empurradinha com a barriga para que o veto não seja apreciado neste
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semestre. Isso me preocupa muito, porque, na verdade, estamos num
momento de afirmação do Poder Legislativo; estamos num momento
de definição do que queremos da Justiça do nosso Estado. Sou e
sempre fui contra a exacerbação da divulgação de atos como a prisão
de Juízes. Fazem estardalhaço a respeito de crime cometido por um
Promotor de Justiça; fazem estardalhaço quando se divulga que
Juízes vendem sentença e protegem o jogo do bicho no Rio de
Janeiro.

Temos estatísticas aqui, em Minas Gerais, Srs. Deputados. É muito
importante ressaltar as atitudes do Ministério Público - as atitudes dos
que gostam de holofote, dos poucos que conspurcam a imagem do
poder são contrariadas pela ação equilibrada do Tribunal. Cerca de
70% das ações caem no Tribunal, porque há equilíbrio dos Juízes,
Desembargadores com mais experiência, mais maturidade.

É uma estatística que, de forma clara, demonstra que o próprio
Poder Judiciário não aceita essa política do holofote a qualquer custo,
dos homens que, entrando no Ministério Público, utilizam-no de
maneira equivocada a fim de tentar buscar notoriedade como se
políticos fossem e precisassem da platéia e do voto da população.
Quem são os mais atingidos nessa atitude “holofototária”? São os
políticos os que, a cada quatro anos, necessitam retornar para
conversar e discutir com o povo as suas necessidades e buscar o
respaldo popular para os seus mandatos.

O Promotor faz concurso, e nós fazemos muito mais do que isso, ou
seja, pomos a nossa cara na rua a toda hora e a todo instante; e as
nossas idéias no ar, seja no rádio, seja na televisão. Além disso,
temos opinião, definimos posturas e não nos escondemos por trás dos
subterfúgios da lei para tentar manchar a reputação de cidadãos
dignos e honrados, que enfrentam uma situação dificílima nessa fase
da democracia brasileira, em que o poder central leva 70% de todos
os recursos e ficamos a mendigar, com 13,1% da renda nacional
sendo aplicada nos Municípios. É difícil.

Fui Prefeito por duas vezes; aliás, dezenas de Deputados aqui
também foram. Os que não foram talvez não sintam tão fortemente
como nós o quanto dói um Prefeito comprar uma antena parabólica
numa loja que se chama Arte e Jóias e a Promotora de Justiça ir à



100

Rede Globo para dizer que o Prefeito roubou dinheiro da saúde e
comprou jóias; o quanto dói vermos a Prefeita de um Município - no
caso, Teófilo Otôni - convocar o Promotor de Justiça ao seu gabinete
para apresentar-lhe uma auditoria feita por uma empresa contratada,
comandada por um cidadão de Ipatinga - processado por apropriação
de imóveis públicos. Ele é titular de uma empresa que faz consultoria
e auditoria, e o Promotor recebe e transforma aquilo em ações “ipsis
litteris”, sem mudar uma vírgula do que recebeu de uma empresa
particular contratada pela pessoa que ocupa a Prefeitura. Isso me
preocupa; aliás, caros Deputados, preocupa-me, na seqüência dos
fatos, que o Colégio de Líderes tenha decidido não acelerar a
apreciação do veto do Governador.

Convoco aqui as Lideranças dos vários partidos representados
nesta Casa a fim de que busquem realizar uma nova reunião com o
Presidente para se definir isto: não podemos ir para as nossas bases
com a espada de Dâmocles sobre as nossas cabeças. Temos de
votar esse veto imediatamente para mostrar que não queremos briga,
mas, sim, harmonia plena e absoluta dos Poderes; e igualdade, que,
ao longo dos anos, a democracia nos ensina - aliás, em todos os anos
que estudamos e vivenciamos na luta contra a ditadura nos seus 21
anos. Deputado Antônio Júlio, quem enfrentou a ditadura não pode
aceitar posturas dessa natureza. Que o Governador tenha vetado,
aceitamos, pois se trata de um direito dele; todavia, temos o direito de
pedir aos vários partidos representados nesta Casa que trabalhem
com o Presidente e a Mesa, a fim de que esse veto seja apreciado
antes do recesso parlamentar.

Não podemos ficar nos escondendo, porque não somos avestruzes.
Não podemos fugir ao debate nem ao enfrentamento, que são
mecanismos próprios da democracia. O que será de nós, se hoje, Srs.
Deputados, aceitarmos a decisão da Mesa desta manhã de não
colocar na pauta o veto do Sr. Governador? Penso que poderíamos
todos nos unir para mostrar, de uma vez por todas, que o respeito que
temos pelo Poder Judiciário só prevalecerá se não formos
enxovalhados, como estamos sendo nos últimos 30 dias.

Preocupam-me muito essas questões. Na minha cidade, todos
querem que eu volte para ser Prefeito. Mas não tenho a coragem mais
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de sê-lo, pois não quero servir de capacho nem bedel do Promotor de
Justiça. Não quero fazer o que o Promotor de Justiça quer, e sim
aquilo que a lei determina. Não quero que me obriguem a tomar
atitudes que não quero tomar, as quais o meu povo não quer.

Na minha cidade, eles sabem que, a cada comando que se dava na
Promotoria para ferrar-me, para destruir-me - o objetivo era esse -, eu
ia para a televisão local, durante 1 ou 1 hora e meia, e falava
claramente ao meu povo o que estava acontecendo. Já disse isso
aqui algumas vezes, mas agora, parece-me, o assunto é mais grave.

Deve aparecer algum colega que falará pelo art. 70 a fim de
continuar esse debate.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Caro Deputado, Getúlio
Neiva, ouvia-o pela TV Assembléia e corri a este Plenário para ouvi-lo
pessoalmente. Ouço um dos mais belos discursos da atualidade em
relação à questão do Ministério Público.

Queria fazer um adendo. Precisamos de tempo para discutir, em
cima da lógica em que V. Exa. trata do assunto, a denúncia do
Deputado Irani Barbosa feita na quinta-feira, quando, no depoimento
de uma pessoa, disse que, no prédio localizado na Av. Álvares Cabral,
nº 1.881, 1º andar, a Polícia Militar, juntamente com o Ministério
Público, tem uma escuta telefônica. Isso quer dizer que todos os
homens públicos estão sendo grampeados. Dizem que é com ordem
judicial. Não! Estão ouvindo para, depois, pedir a ordem.

Aproveito, então, este aparte para poder discutir a questão. Isso fere
a nossa democracia! Não podemos aceitar esse tipo de
comportamento, que é próprio da ditadura. O Ministério Público, hoje,
está usando do instrumento de escutas telefônicas clandestinas.

Temos de reagir ao fato de essa instituição, no 1º andar da Av.
Álvares Cabral, nº 1.881, montar uma central de escuta telefônica,
juntamente com a Polícia Militar. A Assembléia tem de pedir
informações. Se for o caso, iremos até lá.

Como V. Exa. disse, nós, que lutamos para ver o retorno da
democracia neste país, que lutamos pela liberdade de imprensa, não
podemos admitir tudo que está ocorrendo.

Portanto eu o parabenizo pela coragem e pelo belo discurso.
Precisamos realmente reagir.
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Não somos contra os membros do Ministério Público, mas contra os
excessos cometidos.

Quando me perguntam se serei Prefeito de Pará de Minas, respondo
que jamais o serei, pois também não pretendo ser capacho ou cumprir
ordens de Promotor de Justiça que quer determinar o que posso ou
não fazer. Depois de tantos anos de vida pública, já não mais
aceitamos isso.

Temos de reagir, Deputado, pois lutamos pela liberdade. Queremos
liberdade com responsabilidade. Não queremos liberdade de qualquer
forma, mas que cada um tenha responsabilidade por seus atos, coisa
que não acontece com o Promotor. Ele faz o que quer, do jeito quer e
não responde por seus atos.

Precisamos continuar essa discussão. V. Exa. está de parabéns!
Espero poder participar de mais outros debates em cima desse
mesmo tema. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Minha preocupação, Deputado Antônio
Júlio, é que já estamos nos quedando genuflexos, já começamos a
ajoelhar. A Assembléia como Poder já começou a ajoelhar-se ante a
pressão do Ministério Público e da imprensa. Já começamos a
ajoelhar-nos no momento em que se admite postergar a discussão
para o segundo semestre. Aliás, apelo para que não haja recesso
enquanto o veto não for apreciado, enquanto não conseguirmos
expor, de forma clara, que não somos nem seremos capacho e que
queremos igualdade.

Veja V. Exa. quando diz sobre a escuta telefônica. Na quinta-feira, a
Abin estava reclamando do Presidente da República, que precisa
haver autorização para fazer escuta telefônica. Em Minas Gerais, já é
automático. A agência de inteligência do governo federal se queixando
que não tem autorização judicial para fazer escuta, e aqui temos
automático, aqui na esquina, pertinho de nós. Esse assunto merece
uma avaliação.

Sei que o meu tempo terminou, Sr. Presidente. Peço ao Líder do
meu partido, caso não haja concedido ainda, o direito de falar pelo art.
70 no final do expediente para que eu possa continuar. Muito
obrigado.
* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Com a palavra, o
Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, imprensa, telespectadores que nos assistem pela TV
Assembléia, funcionários da Casa, espectadores das galerias, três
assuntos me trazem, na tarde de hoje, a esta tribuna. O primeiro é
para demonstrar a nossa satisfação pela instalação da 14ª Região
Militar da PMMG em Curvelo, cidade estrategicamente escolhida. Nós,
curvelanos, recebemos a 14ª Região Militar, que passou a ser
comandada pelo Cel. Itamar de Oliveira Pacheco Filho, como uma
grande conquista, pois veio abrigar o recém-criado 42º Batalhão da
Polícia Militar em Curvelo, o Batalhão de Diamantina, o Batalhão de
Sete Lagoas e a Companhia Independente de Pirapora. Todos sob o
comando da 14ª Região, sediada em Curvelo.

Queremos agradecer ao nosso comandante Cel. Hélio. Continuamos
de braços abertos com a municipalidade, por meio do bom trabalho do
Prefeito Maurílio, que deu todo o apoio, agilizou as necessidades que
a então Companhia, depois Batalhão e agora Região Militar exigiu.
Em tempo hábil atendeu às reivindicações feitas pela polícia, e hoje
nós, com muita alegria, pudemos apreciar e agradecer a instalação da
14ª Região Militar, que veio com a finalidade de dar maior segurança
não só a Curvelo, mas também a todas as cidades que pertencem a
todos esses batalhões e à Companhia Independente de Pirapora.

O segundo motivo de minha fala já é diferente. Com um pouco de
tristeza, viemos aqui para anunciar o falecimento do grande curvelano
Antônio Ernesto Werna de Salvo, aos 73 anos, o que causou enorme
comoção não só em nossa cidade e região, mas também em todo o
Estado de Minas Gerais e no Brasil. (- Lê:)

Nascido em Curvelo, era engenheiro agrônomo, fazendeiro e
pecuarista e estava em seu sexto mandato como Presidente da
Confederação Nacional da Agricultura - CNA -, além de ter presidido a
Faemg e a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - ABCZ. Era
formado pela Escola Nacional de Agronomia da Universidade Rural do
Brasil, em 1955, no Rio de Janeiro, e administrava a Fazenda Canoas,
em Curvelo, onde era criador reconhecido pela excelência do rebanho
da raça Guzerá.



104

Seu conhecimento a respeito do assunto tornou-o membro do
Colégio Brasileiro de Juízes e do Conselho Técnico do Serviço de
Registro Genealógico da Associação Brasileira de Criadores de Zebu,
com sede em Uberaba. Foi Vice-Presidente e Presidente da
Associação dos Criadores de Guzerá do Brasil e era membro da
Diretoria do Conselho Deliberativo da ABCZ. Em 1987, recebeu o
título Mérito Pecuário, oferecido pela entidade.

Nossa comunidade rende homenagens a essa pessoa honrada,
dedicada, pelo seu exemplo de vida e abnegação, pelo seu
compromisso com a vida pública, com honestidade e seriedade.
Quero, pois, ser solidário, participar do momento difícil pelo qual
passa a família e os amigos - grupo em que me incluo - de Antônio
Ernesto Werna de Salvo e, com espírito cristão e humano, apresentar
a todos o nosso profundo sentimento de conforto e condolência.

Trazemos aqui uma outra manifestação de pesar por um fato que
nos transtornou neste fim de semana: a morte violenta do jovem
Vinícius Roberto Rocha Faria, sobrinho de um colega médico, grande
líder da região de Venda Nova, Dr. Josemar Alvarenga. Vinícius foi
mais uma vítima da violência que impera nas nossas cidades, no País
e no mundo; uma violência que não dá valor algum à vida do cidadão.
Ele chegou a sua casa e tinha poucos minutos para trocar de roupa, já
que ia à academia. Não entrou com seu carro na garagem, deixando-o
na entrada. Ao voltar à porta, com sua mãe, foi abordado e, de
imediato, sem resistência, gratuitamente, ferido fatalmente com uma
bala no rosto, morrendo ali mesmo, na frente de sua mãe.

A que ponto insuportável chega a violência! Precisamos, mais uma
vez, estar atentos e fazer cumprir as leis com maior rigor, porque, em
todos os níveis, desde os mais distantes dos Poderes até o poder
principal, a violência se espalha, exatamente em virtude da sensação
de impunidade reinante em nosso país. Não podemos continuar
vivendo neste império do medo. Ficamos a pensar: “será que só
confortar basta? É a única coisa que podemos fazer?”. Deixamos essa
reflexão para nossos colegas e para a sociedade. O que pode ser
feito?

Estamos aí dizendo ser preciso educar. Estamos criando condições
melhores, valorizando e investindo na educação.
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O governo preocupa-se em aumentar a condição do Estado para
seu desenvolvimento, para gerar mais emprego e mais renda, que é
outra forma de trazer dignidade aos que trabalham e ganham seus
salários para o sustento da família. Estamos buscando fazer leis de
proteção à criança e ao adolescente, porém elas devem ser revistas.
Não podemos cobrar algumas responsabilidades de jovens menores
de 18 anos, mas estamos necessitando de uma legislação que os
proteja da criminalidade. E isso favorece e estimula que eles,
precocemente, entrem para o mundo do crime. Precisamos rever a lei.
Comecei a trabalhar aos 14 anos e não fiquei anormal. Hoje, menor
de 18 anos não pode trabalhar, não é permitido. Estava fazendo uma
reforma na minha casa, em Curvelo, e o pintor levou um filho seu, um
rapaz, para trabalharem juntos. Quando lá cheguei, tive de dispensar
o rapaz, pois me alertaram que ele era menor e, se o Ministério do
Trabalho ali chegasse, eu seria autuado. Eu nem sabia a idade dele,
tamanho ele tinha - era maior que eu. São coisas sobre as quais
temos de refletir, se é por aí que devemos continuar agindo, como
defensores de uma sociedade mais justa. Devemos buscar leis que
promovam o ser humano, não que o coloquem numa situação dessas.
Lembro-me de que antes tínhamos a lei que permitia que menor de 18
anos aprendesse uma profissão. O empresário pagava meio salário
mínimo e não havia aquelas obrigações trabalhistas. De uma hora
para a outra, chegou uma lei de Primeiro Mundo para afastar todos
dessa situação? O empresário não empregará um menor, pagando-
lhe o salário, com as obrigações, sem ele ter experiência nem
conhecimento do serviço, deixando de dar o mesmo emprego para
uma pessoa adulta com experiência, com conhecimento e que tem
domínio do serviço.

Isso não se faz, mas é o que a lei está mandando. Em não se
fazendo, a ociosidade faz com que os jovens, muito mais cedo do que
deveríamos permitir que trabalhassem, entrem para o mundo do
crime, porque a criminalidade oferece situação de facilidade, com uma
recompensa financeira muito maior para eles. Então que fique essa
reflexão.

Agradeço, Sr. Presidente, Srs. Deputados, por esta tarde de hoje, ao
expor esses três assuntos para a reflexão de V. Exas.
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* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, dois assuntos me trazem a esta tribuna nesta tarde.

O primeiro deles é agradecer a esta Casa a aprovação, na semana
passada, de uma mensagem do Governador Aécio Neves, em que se
faz a doação de um imóvel na cidade de Poços de Caldas. O imóvel
pertencia ao Estado e foi doado para o Município. Trata-se, prezados
Deputados, de um imóvel extremamente importante e histórico dessa
cidade. Nele funcionou uma antiga escola estadual, chamada Virgília
da Gama Salgado, muito tradicional, famosa e estimada pela
população. Essa escola existe até hoje, porém em outro local, em
outras dependências. O antigo prédio, hoje, é o Museu Histórico e
Geográfico da cidade de Poços de Caldas.

Trata-se de um prédio que tem muita relação com a história da
cidade, com sua boa tradição. A arquitetura é extremamente elegante.
Localizado no Centro, em uma praça central, foi um presente recebido
pela cidade. O museu já é muito bem cuidado pelo Município. O
espaço é importante, porque conta a história da cidade, mesmo em
seu aspecto geográfico, que é muito peculiar, muito interessante. Com
o imóvel pertencendo ao patrimônio municipal, a administração fica
ainda mais fácil. Agradeço aos meus pares que aprovaram esse
importante projeto de lei e ao Governador, que, mais uma vez,
demonstra sensibilidade.

A idéia vem, há algum tempo, do ex-Deputado e atual Prefeito de
Poços de Caldas, Sebastião Navarro. Quando era Deputado, tomou a
iniciativa, a coisa andou, mas não chegamos aos “finalmentes”. Agora,
o governo teve a disposição de oferecer esse riquíssimo patrimônio à
cidade.

Na segunda-feira da semana passada, realizamos uma reunião para
tratar das questões de saúde em nosso Estado e no País, e,
naturalmente, também nas cidades. A reunião contou com a presença
de integrantes da Secretaria de Estado de Saúde, da Secretaria
Municipal, do Conasems, e de representantes de entidades do setor.
Infelizmente, não houve representantes do Ministério da Saúde, que
foi convidado. A platéia também era formada por autoridades, como
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Secretários Municipais, Diretores de hospitais filantrópicos, públicos e
privados, além de representantes do PSF. Foi uma discussão que nos
pareceu bastante ampla, propiciando a esta Casa uma visão mais real
dos problemas que afligem o País.

A Comissão de Saúde tem sido muito operante. O Deputado Doutor
Rinaldo participou todo o tempo da reunião, e os demais Deputados
também, cada um contribuindo com sua experiência, todas muito
sólidas. A reunião foi positiva pelo conteúdo que tiramos dela.

Houve uma situação consensual. Estavam representantes das
Secretarias Estadual e Municipal de Saúde; a Situação e a Oposição;
e um bom número de Secretários Municipais. Com pequenas
diferenças nas palavras, o conteúdo é praticamente o mesmo. Todos
preocupados, alarmados com os problemas de saúde da população.
Há bons programas de governo. Há Municípios que investem 30% na
saúde, quando a exigência seria de 15%. Em alguns locais, as coisas
funcionam razoavelmente bem. Há profissionais abnegados em
diversos Municípios que prestam um bom serviço. Entretanto, existe a
situação inversa em que o Município não investe tanto e a situação de
programas e de equipes não é tão boa. Há problemas de gestão. Nas
viagens que fizemos, vimos o caso de Teófilo Otôni, apontado pela
Prefeita como um problema de gestão.

A Comissão de Saúde realizou audiência pública em Januária, na
qual, infelizmente, vários participantes apontaram um gravíssimo
problema de corrupção no sistema de saúde daquele Município, tendo
sido afastados alguns gestores e dois Prefeitos. O Prefeito atual, que
está lá há um mês, fez questão de preservar seu nome e mostrar que
não tem culpa do que aconteceu, mas disse que realmente houve
desvio de recursos. O Estado tentou socorrer aumentando o Pró-
Hosp, mas não foi utilizado, porque o dinheiro desapareceu.

Aqui, apesar de haver ilhas de boas condições - não digo
excelentes, pois seria um exagero -, o panorama é de precariedade e
pobreza. Os recursos financeiros são extremamente escassos para a
área de saúde. Levaremos ao conhecimento das autoridades
competentes, ao Presidente do Conasems, ao Secretário Estadual de
Saúde e ao Ministério da Saúde o que ouvimos aqui e as várias
propostas apresentadas, pois a situação é grave.
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Nessa mesma data, o Ministro Temporão, da Saúde, estava sendo
sabatinado pelo jornal “Folha de S. Paulo”. Ele fez uma declaração
extremamente preocupante: os recursos do extinto Inamps, no ano de
1993, transportados para o ano atual, corresponderiam a
R$80.000.000.000,00. Estamos falando de uma população de 15 anos
atrás, portanto, muito menor. E de uma única entidade, pois não era
como o SUS, que atende o País inteiro. O Inamps tratava apenas da
clientela que tivesse a carteira da Previdência. Portanto, o número era
menor que o da população brasileira. Para tratar desse contingente
muito menor, há 15 anos, sem ter os equipamentos e exames de que
dispomos hoje, de custo elevado, o Inamps, fora o Orçamento do
Ministério da Saúde, gastava R$80.000.000.000,00. Hoje, para tratar
de parcela maior da população, gastamos R$40.000.000.000,00. Essa
situação é extremamente preocupante.

Quando falamos aqui, parece que estamos querendo ser repetitivos,
mas precisamos falar mais ainda, pois a situação está mais
complicada a cada dia. Todos os dias, a imprensa mostra problemas
em um pronto-socorro, posto de saúde, hospital, doentes nos
corredores, pacientes que não foram atendidos, profissionais
agredidos pela população, que não suporta a maneira como é
atendida, e quem paga são os que estão na ponta da linha. Estamos
tapando o sol com a peneira, pois, com esses recursos escassos, não
chegaremos a nenhum lugar. Não há milagre que possa ser feito, não
há Pró-Hosp que consiga salvar a situação, que é muito grave e
merece atenção muito mais sensível das nossas autoridades.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Caro Deputado Carlos
Mosconi, cumprimento-o por suas palavras e pela reunião que V. Exa.
dirigiu neste Plenário, na última segunda-feira, em que várias
autoridades falaram a respeito do SUS em Minas e no Brasil.

Naquele dia, numa platéia repleta de autoridades, começou-se a
discutir se o pagamento deve ser feito por tabela de procedimentos ou
pelo contrato. Na oportunidade tive a felicidade de dizer que o
problema não é pagar por tabela ou por contrato de serviço, mas,
como o senhor disse, o problema é de orçamento. É uma novidade
para mim o fato da redução, em 15 anos, de R$80.000.000.000,00
para R$40.000.000.000,00 só para os pacientes que tinham a
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carteirinha do Inamps, ou seja, pacientes que eram trabalhadores ou
filhos de trabalhadores. Para possuir a carteirinha do Inamps era
necessário ter carteira assinada. A outra parcela da população era
tratada como indigente nas Santas Casas e nas fundações, e
tínhamos o dobro do orçamento de hoje para tratar toda a população
brasileira.

Pedi este aparte para frisar que não adianta iniciarmos uma
discussão sobre como pagar o serviço de saúde, se será uma tabela
de procedimentos como ocorre atualmente, ou se será mudado para
contrato de serviços entre fundações e Santas Casas com o SUS. O
importante é trabalharmos o orçamento da saúde. Só assim daremos
atenção digna ao povo brasileiro. Obrigado pelo aparte.

O Deputado Carlos Mosconi - Eu é que lhe agradeço, Deputado
Doutor Rinaldo. V. Exa. fala muito bem. É preciso que o Orçamento
seja modificado. Podemos mudar esse modelo, que tem de ser
revisto, tem de passar por transformações. O SUS já tem uns bons
anos de existência. Na verdade, o SUS está muito novo, mas tem de
passar por uma revisão, precisa ser reavaliado: como foi implantado;
como está sendo utilizado; o que faltou; o que a população e os
prestadores consideram do serviço; o que é preciso melhorar no SUS.
Muita coisa precisa melhorar, mas o fundamental é a questão
orçamentária.

Preocupa-nos muito ver que, neste ano, o governo federal cortou o
orçamento da saúde em 15% - já falamos disso mais de uma vez -,
portanto cortou mais R$5.800.000.000,00. São várias as tabelas do
SUS que não sofrem reajuste há muito tempo. A consulta básica
continua sendo R$2,50. A diária hospitalar, menos de R$10,00. São
essas questões que têm de ser reavaliadas, caso o nosso país queira
tratar a saúde com o mínimo de responsabilidade.

Dando seqüência à reunião, algumas propostas foram apresentadas
para posterior avaliação: aumentar o Pró-Hosp ou criar um novo
programa que atenda efetivamente o pronto-socorro, que realmente é
o grande gargalo do sistema de saúde; e estender o atendimento do
Samu dentro dos hospitais. O Samu é uma parceria do governo
federal, que banca 50% dos custos, com os governos estaduais, que
bancam 25%, e com os municipais, que bancam mais 25%, desde



110

atendimento móvel até a porta do hospital. Talvez uma solução
plausível seja estender essa parceria para o atendimento dentro dos
hospitais.

São várias as soluções propostas. Vamos levá-las em consideração.
Todas serão bem avaliadas - essa foi a primeira reunião, não será a
última - a fim de que possamos contribuir para o trabalho. Os
Deputados têm grande interesse em minimizar o grave problema de
saúde que aflige o nosso Estado e o nosso país. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,
com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres 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 806 e 807/2007, da Comissão de Administração
Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Deputada Elisa Costa
- indicando o seu nome para membro suplente da Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição
23/2007 e indicando o Deputado Padre João para membro efetivo da
referida comissão na sua vaga; e pelo Deputado Jayro Lessa -
indicando o Deputado Elmiro Nascimento para membro efetivo da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 28/2007, na vaga do Deputado Leonardo Moreira
(Ciente. Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Elisa Costa e outros,
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solicitando a convocação de reunião especial para homenagear as
Irmãs Clarissas Franciscanas pelo transcurso do centenário de sua
presença no Brasil. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Domingos Sávio e outros, solicitando a
convocação de reunião especial para homenagear o Sindicato das
Agências de Propaganda no Estado de Minas Gerais - Sinapro. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI
do art. 232 do Regimento Interno.

Questões de Ordem
O Deputado Bráulio Braz - Sr. Presidente, caros Deputados e

Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, funcionários da Casa,
ocupantes das galerias, meus conterrâneos, ocupo hoje a tribuna para
parabenizar a cidade de Ubá e seus cidadãos pela comemoração de
seus 150 anos de emancipação político-administrativa. Localizada na
microrregião da Zona da Mata, possui uma população estimada de 98
mil habitantes. Ubá é uma cidade acolhedora e agradável, cuja
história se multiplica por vários momentos marcantes. Na região onde
se encontra hoje o Município de Ubá, tudo se concretizou em razão da
iniciativa do Pe. Manoel de Jesus Maria, o apóstolo dos índios,
erguendo a primeira capela em honra a São Januário. Foi em torno
dela que cresceu o povoado de São Januário de Ubá. Em 17/6/1853
Ubá foi oficialmente reconhecida como vila. A primeira Câmara
Municipal funcionou em uma propriedade colocada à sua disposição
pelo Cel. Manoel Francisco Estevão. Somente em 3/7/1857 a vila foi
elevada a cidade. Iniciava, a partir daquele momento, uma história que
a levaria a ocupar um lugar de destaque entre as cidades do Estado
de Minas. Atualmente, a atividade industrial exercida no Município é
notória na economia mineira, principalmente nos setores das
indústrias moveleira, de confecções e de calçados, que geram
empregos diretos e indiretos, proporcionando um crescimento
acelerado no mercado. No setor moveleiro, por exemplo, o Município
de Ubá destaca-se por ser hoje o maior pólo produtivo de Minas
Gerais e ocupa o terceiro lugar nacional na produção. Por meio de
grande infra-estrutura, possui mais de 400 fábricas instaladas, que
oferecem 50% da mão-de-obra empregatícia da região. Ubá é terra
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natal de gente famosa, como o compositor Ary Barroso, autor da
música “Aquarela do Brasil”; o escritor Antônio Olinto; os políticos
Cesário Alvim, Raul Soares, Levindo Coelho e Ozanan Coelho; os
médicos Ângelo Moreira Barleta e Manoel Lourenço Azevedo. Ubá
também é terra do jurista Campomizzi Filho; da tradicional família
Carneiro; dos empresários José Parma, Lincoln Costa e Lincoln César
Pena Costa. Hoje enalteço e parabenizo o seu povo pelas lições de
trabalho, otimismo e hospitalidade que tem dado ao longo de todos
esses anos. População que luta, que carrega junto de si uma
identidade peculiar, que valoriza seus grandes recursos naturais, sua
importância econômica e sua cultura, cuja esperança encontra-se na
certeza de um Município que só tem a progredir, favorecendo sempre
o pleno desenvolvimento de Minas Gerais. Como representante do
meu Estado nesta Assembléia Legislativa, quero, na oportunidade,
agradecer a votação expressiva que obtive na cidade de Ubá. Foram
mais de 2 mil votos, que contribuíram para que hoje eu pudesse estar
aqui, representando toda a região. A demonstração da confiança do
eleitor no trabalho daquele que se dedica à vida pública é uma das
grandes realizações do político. O reconhecimento pelo voto legitima
as ações, acresce responsabilidades, incentiva e fortalece as atitudes
de quem recebe a missão de representar o povo. Obrigado aos
ubaenses pela confiança em mim depositada, e tenham a convicção
de que já estou honrando os votos obtidos, lutando incansavelmente,
fundamentado na eficiência da solução dos problemas, para que os
ensejos dos cidadãos se concretizem. A Zona da Mata mineira, assim
como todo o Estado, ainda tem muito a crescer e, no que depender do
meu trabalho como parlamentar nesta Casa, tenham certeza de que
metas serão cumpridas. Contem sempre com o meu apoio junto ao
governo do Estado e demais companheiros da área política. Ubá é
terra que nos enche de orgulho pelo seu bendito passado, vibrante
presente e promissor futuro. Neste sesquicentenário do Município de
Ubá, homenageio a todos que auxiliaram a formar, dia a dia, a história
dessa terra, a sua identidade, transformando-a em uma cidade
acolhedora e hospitaleira, que me recebeu como filho e que caminha
sempre rumo ao progresso, contribuindo para a promoção do franco
desenvolvimento socioeconômico da região e de todo o Estado de
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Minas Gerais. Parabéns aos nossos conterrâneos de Ubá. Muito
obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Gostaria também de fazer coro
com o Deputado Bráulio Braz, parabenizando o Município de Ubá.
Feliz o Município, feliz seu representante, que vem à tribuna
parabenizar todos os munícipes pela data maior da cidade. É o
sentimento, é a alma, particularmente daqueles construtores da
história do Município. As palavras do Deputado Bráulio Braz, legítimo
representante da região de Ubá, expressa, acima de tudo, sua
admiração, seu respeito e, principalmente, a crença maior no
desenvolvimento da região. O Deputado Bráulio Braz fez aqui reflexão
importante. Falou de Municípios que vêm lutando ao longo da história.
Ozanan Coelho e tantos outros fazem parte desse apostolado
extraordinário para o desenvolvimento do Município, com gestões e
pleitos em favor das cidades. Parabenizo também, aproveitando as
palavras do Deputado Bráulio Braz, o Município de Ubá, tão
respeitado por seu setor moveleiro. Já tive, Sr. Presidente, a felicidade
de, nesta Casa, com apoio dos nossos Deputados, ver tramitar um
projeto de nossa autoria que reduziu a carga tributária desse setor.
Hoje Ubá está na ponta, não somente em âmbito estadual, mas
também nacional. É com muita alegria que hoje vemos esta cidade,
com tantas indústrias moveleiras, completar 150 anos de prosperidade
e desenvolvimento. Parabéns, Deputado Bráulio Braz, e toda
comunidade de Ubá. Obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Domingos Sávio em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, pessoas que nos acompanham das galerias e
telespectadores da TV Assembléia, antes de iniciar o assunto que me
traz a esta tribuna, farei um comunicado que me enche de alegria. Na
última sexta-feira, participamos da inauguração do Teatro Municipal
Usina do Gravatá, em Divinópolis. Essa obra iniciou-se quando eu era
Prefeito, mas o sonho, o desejo de vê-la realizada vem de mais
tempo. A construção do teatro reuniu o esforço de diversas lideranças,
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Prefeitos, enfim, de toda a comunidade.
Para se ter uma idéia, essa usina é do início do século XX,

construída no período em que havia grande escassez de energia para
produzir álcool a partir da mandioca.

A luta, o pioneirismo e o trabalho são características do povo de
Divinópolis. Essa usina representa o pioneirismo desse povo, que,
desde o primeiro momento, teve papel relevante. Como já disse, em
época de guerra mundial, de escassez, a usina produzia combustível,
representava uma alternativa de renda, uma perspectiva e uma crença
no desenvolvimento.

No entanto, em virtude das circunstâncias do desenvolvimento
tecnológico, das mudanças ocorridas no decorrer do tempo, ela
acabou ficando abandonada. Por volta dos anos 80, essa usina foi a
leilão, tendo sido adquirida pelo ex-Prefeito Galileu Teixeira Machado,
que procedeu à sua desapropriação, tomando uma atitude visionária,
de quem se preocupou em preservar para o Município um espaço e,
naturalmente, um patrimônio histórico.

Na seqüência, o Prefeito Aristides Salgado teve a felicidade de
promover o tombamento do prédio pelo Patrimônio Histórico
Municipal. Quando cheguei à Prefeitura, percebi que a cidade, que
hoje tem mais de 200 mil habitantes, era carente de espaço público
para cultura, artes. Conciliei essa percepção, na verdade um desejo,
com a preocupação de se preservar o patrimônio histórico. Diante
disso, junto aos servidores da Prefeitura, de modo especial ao
arquiteto João Batista, grande servidor municipal e, mais que isso,
grande cidadão, que elaborou o projeto, trabalhamos com essa
finalidade.

Como Prefeito, demos o apoio necessário. Na época, enviamos uma
comissão de servidores ao Rio de Janeiro, a fim de conhecer detalhes
da cenografia de lá. O objetivo era elaborar um projeto adequado ao
prédio, que tinha de preservar suas características históricas e, ao
mesmo tempo, ser palco dos espetáculos de dança, de teatro, de
artes cênicas, enfim, ser um lugar que servisse à cultura e às artes.

No início, apesar de dispormos de poucos recursos, começamos a
obra. Como já ressaltei, na época eu era Prefeito de Divinópolis e
conhecia as diversas demandas com que depararíamos. Todavia, não
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ignoramos a cultura, demos apoio para que os profissionais do
Município elaborassem o projeto e iniciamos a obra.

Sabendo que seria difícil concluí-la apenas com recursos municipais,
buscamos apoio nas leis de incentivo à cultura. Na época,
observamos que seria bom contarmos com uma entidade sem fins
lucrativos. Tinha a meu lado Otávio Paiva, meu querido amigo “Cuca”,
Secretário de Cultura do Município. Celebramos uma parceria com a
Sociedade Amigos da Biblioteca Pública Municipal Ataliba Lago, que
conta com o apoio de uma entidade filantrópica. Na época, essa
entidade era dirigida por José Carlos Pereira e Inácio Vasconcelos,
entre outros sonhadores que abraçaram conosco essa causa. Juntos,
apresentamos o projeto primeiro ao Estado e depois ao Ministério da
Cultura. Em seguida, fui buscar os patrocinadores e tive a felicidade
de contar com o apoio do Presidente da Usiminas, nosso conterrâneo
Reinaldo Campos Soares.

Tive sempre o apoio dos seus irmãos Marco Antônio Soares e
Marco Aurélio, bem como da sua irmã Vera. Família de uma tradição
belíssima de trabalho e de amor a Divinopólis. Tive sempre o apoio
não só da família, mas também desse grande mineiro, desse grande
brasileiro, dessa grande figura que é o Rinaldo Campos Soares. Para
termos o amparo legal, precisávamos do projeto aprovado no
Ministério, mas, para aprová-lo, precisávamos de um mecenas, de
uma empresa séria que dissesse: “Proponho-me a patrocinar”.

Naquela ocasião, além de já apoiar com algo em torno de
R$200.000,00 a R$300.000,00, nos primeiros convênios celebrados
com o Estado, Rinaldo Campos Soares me deu uma carta, no final do
meu mandato de Prefeito, assegurando que, se conseguíssemos
aprovar na lei federal, a Usiminas auxiliaria, porque compreendia a
importância daquela obra.

Passaram-se os anos, e vieram outras administrações. Agora, na
administração do Prefeito Demétrius, as obras adquiriram novamente
um ritmo para sua conclusão. Lembramos com alegria que, quando
saímos da Prefeitura, deixamos as obras bem adiantadas. Os
banheiros já estavam com revestimento de granito, a parte hidráulica
estava em funcionamento, o palco já tinha a estrutura de alvenaria
pronta, e a parte de alvenaria bruta, inclusive a reforma do telhado,
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estava completa, mas precisava de acabamento.
É verdade que a obra ficou em ritmo lento ou quase parada por

muito tempo, mas agora a atual administração se empenhou, e,
felizmente, ainda com o apoio da Usiminas, a obra pôde ser
concluída. Tive a alegria de, agora, no final, para dar arremate,
conseguir R$200.000,00 de apoio da Cemig, do governo do Estado.

Com isso, Divinópolis - diria o Centro-Oeste - ganha um teatro
público, uma casa para incentivar os nossos jovens, os nossos
talentos, à cultura, à boa música, ao teatro e à dança. Isso é
fundamental em tempos em que, muitas vezes, vemos a nossa
juventude se enveredar por outros caminhos não tão saudáveis como
aqueles que lhes podem oferecer a cultura e as artes.

Sr. Presidente, além dessa alegria, tenho o dever de abordar uma
outra matéria um pouco mais complicada, mas nunca me furtei ao
debate, especialmente dos temas mais polêmicos. Na semana
passada, aqui, na Casa, houve espaço para um debate até caloroso.
Parece-me que passaram por esta tribuna 12 Deputados, segundo os
anais da Casa. Cada reunião legislativa, além de filmada e
transmitida, tem uma ata em que são lavrados, de forma documental,
todos os pronunciamentos.

Cada um desses 12 Deputados se manifestou, cada um a sua
maneira, mostrando insatisfação com algumas atitudes do Ministério
Público. Vários deles, aliás, usaram como exemplo um processo que
teve origem no Ministério Público de Divinopólis, por iniciativa de
alguns Promotores contra vários Deputados e partidos.

Ocorre que, naquele momento em que vários Deputados fizeram
uso da tribuna, eu estava na Comissão de Administração Pública.
Aqui, na Assembléia Legislativa, não é só o Plenário que funciona, e
nada mais acontece. Pelo contrário, neste momento, temos pelo
menos três comissões trabalhando, estando vários Deputados a
discutir vários assuntos.

Naquele dia, parece-me que no dia 27/6/2007, na semana passada,
enquanto os Deputados debatiam aqui, no Plenário, o Ministério
Público e citavam como exemplo, no entendimento dos Deputados
que faziam pronunciamento, como uma atitude equivocada, um
processo em que se generalizou, colocando na mesma vala, fazendo
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sobre eles a mesma acusação, entre Deputados e partidos, mais de
70 réus - e esse processo teve origem em Divinopólis -, naquele
momento, repito, eu estava trabalhando aqui, na Assembléia
Legislativa, na Comissão de Administração Pública; portanto não
participei do debate aqui, no Plenário. Passei rapidamente pelo
Plenário, no início da reunião, mas fui chamado a estar na Comissão
de Administração Pública.

Curiosamente, o jornal “Agora”, de Divinópolis, fez um editorial
alegando que usei a tribuna da Assembléia para criticar o Ministério
Público. Chegou a dar detalhes. Publicou que eu jogara papel no chão
ou para o ar para manifestar o meu descontentamento e chegou a
citar possíveis frases pronunciadas por mim.

O jornal “Magazine”, também de Divinópolis, na coluna dos
jornalistas Jotha Lee e Marcelo de Freitas, diz: “Deputados acusam
membros do Ministério Público de extrapolar suas funções. As críticas
foram originadas durante pronunciamento do Deputado Domingos
Sávio, que não concorda com a atitude da Promotoria de impetrar
cerca de 70 ações contra políticos votados em Divinópolis”.

Deputados, ouvintes, Promotores Públicos, imprensa, aonde
chegamos? Na mesma matéria há um comentário de um Promotor
que é meu amigo, pessoa que admiro, com quem tenho uma relação
positiva. Comentou o fato como se realmente tivesse ocorrido. O
querido Gilberto Osório, Promotor de Justiça, cuja foto aparece na
matéria, comentou um fato que não existiu. Dois jornais publicaram
manchete de uma história que não aconteceu. Isso mostra que é
preciso estabelecer limites.

Não se pode tratar o mandato de um parlamentar ou um Poder
constituinte com a Assembléia Legislativa dessa forma. Não houve o
cuidado de dar um telefonema pelo menos. Não é preciso investigar,
mas apenas dar um telefonema. Isso ocorreu na base do disse-me-
disse. Com certeza, o Sr. Jotha Lee, que escreveu essa matéria, não
assistiu à TV Assembléia. Aliás, o Sr. Walter Green, que escreveu no
jornal, também não assistiu à reunião. Eles me conhecem e se
encontram comigo todos os dias. Meu rosto sempre aparece na
televisão, e não fiz nenhuma plástica. Não mudei absolutamente nada;
sou o mesmo Domingos Sávio e não falei nada, nem sequer estive na
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tribuna no dia 27.
Outros Deputados falaram e usaram Divinópolis como exemplo e, na

base do disse-me-disse, escreveram uma manchete de jornal, com
um comentário do Ministério Público.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Nobre Deputado Domingos
Sávio, sou testemunha de que V. Exa. está dizendo a verdade.
Debatemos o assunto de forma institucional. É um Poder que está
sendo conspurcado, e não se trata de uma ou outra pessoa.

As denúncias a respeito das ações promovidas em Divinópolis foram
feitas neste Plenário. Lembro-me que conversei com o Deputado
Domingos Sávio, que disse que evitaria participar da discussão
porque era de Divinópolis e certamente pensariam que ele faria uma
acusação ou uma defesa em interesse próprio. Naquele instante, V.
Exa. se recolheu, embora tenha coragem suficiente para enfrentar e
debater qualquer assunto.

Lamento o que ocorreu. Estamos vivendo um momento de
prestidigitação, de mágica. Estão fantasiando as coisas, com a
cobertura da nobre imprensa mineira, e transformando a nossa
profunda discussão e a relação entre os Poderes. Não se trata de uma
briga da Assembléia com o Ministério Público, mas de reforçar a
justiça. Tive informações de que quase 90% das ações promovidas
pelos Promotores Públicos chegam derrotadas ao Tribunal. Portanto,
não foram só 70%, como se afirmou.

O Deputado Zé Maia não está presente para testemunhar o
despacho do Desembargador que disse de forma clara que, se o
Promotor quer ser Prefeito, que dispute a eleição. A situação é muito
grave.

Quero confirmar que V. Exa. não participou daquele momento do
debate e que V. Exa. não se referiu ao caso de Divinópolis.

Eu falei sobre o caso, vários outros Deputados também falaram, e
vamos continuar falando, eliminando qualquer possibilidade de
alguém ter imaginado que V. Exa. fez o que não fez. Poderia tê-lo
feito, mas não o fez.

Não sou de Divinópolis, não tive nenhum voto naquela região, e o
meu interesse é na defesa da instituição do Poder Legislativo e,
sobretudo, na defesa dos Prefeitos do interior de Minas Gerais, que
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são as vítimas maiores da ação dos “holofotários”.
Fica aqui o registro e o reconhecimento de que V. Exa., de fato, não

teve participação naquele momento, mas gostaríamos de tê-lo
conosco na luta pela defesa dos interesses desta Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado, Deputado Getúlio Neiva.
Esteja certo de que estamos firmes na defesa da instituição, o que
não requer dizer - e eu nem ouvi isso em momento algum - que a
Assembléia estabeleça um confronto com o Ministério Público, porque
isso jamais ocorreu. Nesse caso, talvez, é que será necessário que
pairem não os holofotes de quem queira aparecer, mas a luz do Divino
Espírito Santo, para nos iluminar a todos, não deixando que absurdos
como esse aconteçam. É o chamado disse-me-disse, levando
desinformações.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Obrigado, Deputado
Domingos Sávio. Gostaria de confirmar as suas palavras, pois,
realmente, V. Exa. esteve aqui durante aquele debate sobre as
denúncias referentes aos Promotores, mas não disse nada a respeito.
Isso sempre acontece quando alguns órgãos da imprensa dizem
inverdades a nosso respeito, ou seja, imputam a nós palavras não
ditas. Às vezes, no interior acontece de os jornais publicarem algumas
matérias contendo palavras que não foram ditas por nós. Todos já
fomos vítimas disso, por várias vezes. Somos testemunhas disso.

Quanto às denúncias relacionadas aos Promotores, logo em seguida
ao debate que aqui fizemos no primeiro dia, já recebemos várias
ligações, fax e “e-mails” de Prefeitos do interior de Minas, mostrando a
insatisfação com os Promotores, sobretudo na nossa vizinha cidade
de Abaeté; o Promotor dessa comarca está visitando as Câmaras
Municipais e os Prefeitos - já com um projetinho pronto -, obrigando
que os Vereadores aprovem uma lei contra o nepotismo. Isso significa
que os funcionários parentes de algum Vereador, Prefeito ou Vice-
Prefeito, tanto na Prefeitura quanto na Câmara Municipal, devam ser
demitidos. Os excessos são muitos, e o tema do nosso debate aqui é
justamente esse.

Fui o primeiro Deputado a receber a citação daquela denúncia em
Divinópolis, em cujo processo V. Exa. também se encontra citado.
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Estou referindo-me à denúncia contra o meio ambiente na campanha
eleitoral passada. Conforme disse o Deputado Getúlio Neiva, tenho a
certeza de que V. Exa. também não ficou satisfeito com essa
denúncia, por não ter degradado o meio ambiente nem feito nada que
o atingisse em Divinópolis, durante a referida campanha. Conhecemos
a sua forma de fazer campanha, sem atingir o meio ambiente e não
sendo contrário às leis que vigoram durante a eleição.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço ao nobre Deputado Paulo
Cesar. De fato, Deputados Paulo Cesar e Getúlio Neiva, a minha
intenção era esclarecer os fatos. Também se encontra presente o meu
querido amigo Deputado Rêmolo Aloise, que fez uso da tribuna e que,
inclusive, disse-me que, de fato, num dado momento, chegou a fazer
um gesto mostrando a indignação que tomava conta de sua pessoa,
ao ver alguns desmandos e ao considerar aquele processo de
Divinópolis como sendo algo que não lhe agradava. Não estava
presente, mas tive notícias do ocorrido por parte do próprio Deputado
Rêmolo Aloise. Realmente, foi ele que usou a tribuna, e não eu,
embora não tenhamos tanta semelhança física, somos colegas de
partido, do PSDB, mas não sei se isso seria motivo para alguém nos
confundir. O certo é que isso mostra a falta de cuidado com as
pessoas vítimas dessa falta de cuidado. V. Exa. também já foi vítima.

É lamentável uma manchete de jornal ter atribuído ao Deputado
Domingos Sávio uma série de atitudes, e, no dia seguinte, sair uma
outra notícia em um outro jornal também fazendo menção a algo que
não aconteceu, inclusive dizendo que isso teria sido transmitido pela
TV Assembléia; nem sequer eu estava presente à sessão durante
aquele debate.

Estou sempre aqui presente em várias reuniões, mas, naquele
momento, participava de reunião em outra comissão, e foram outros
os Deputados que se manifestaram.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Nobre Deputado Domingos
Sávio, sou testemunha de sua atuação nesta Casa. V. Exa., Deputado
de segundo mandato, sempre demonstrou uma capacidade muito
grande de realizar um trabalho praticamente incansável. Na legislatura
passada V. Exa. foi o Deputado que mais serviços prestou a esta
Casa e à sua região. Quando alguém trabalha com essa intensidade,
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as pessoas podem se confundir e errar.
Se eu perguntar a V. Exa. que fruta um pé de mamão dá,

responderá que é o mamão; se eu perguntar que fruta um pé de
jabuticaba dá, responderá que, se não houver problema, jabuticaba;
se eu perguntar que fruta uma goiabeira dá, responderá que, se tudo
estiver normal, goiaba. Mas há vários tipos de goiaba: boa, bichada,
grande ou pequena. Isso é orgânico. V. Exa. concorda em que a
natureza nos oferece variações orgânicas.

Fico muito orgulhoso por entender que V. Exa. não participou de
nenhuma discussão neste Plenário no dia 27. Mas foi privilegiado,
homenageado pelo jornal de Divinópolis e teve, estampado nas
manchetes, aquilo que não fez. Imagine, se tivesse feito, qual seria a
notícia.

Querido Domingos, há certas coisas na vida que ninguém tira. V.
Exa. tem algumas qualidades que nenhuma notícia pode tirar. Podem
fazer o que quiserem. O tempo é o senhor de todas as questões. Não
se preocupe com isso. Ninguém atacou a instituição Ministério Público
aqui. Lembro-me muito bem que até o critiquei. V. Exa. foi a essa
tribuna com um sentimento nato, próprio do ser humano, abrindo todo
e qualquer sigilo sobre a sua pessoa. Foi um ato nobre. Não houve
ataque ao Ministério Publico, e sim algumas questões, pontuais e não
pontuais, de atuações indevidas.

A palavra está com V. Exa., mas o Presidente me dará oportunidade
para terminar minha fala. Em 1997, eu estava no terceiro mandato e
trabalhei para montar um centro de diagnóstico de câncer no Sudeste
para fazer tratamento de quimioterapia e radioterapia. Encontramos
um aparelho chamado acelerador de partículas para fazer as sessões.
Alguns inimigos entenderam que aquela compra não foi devida,
porque o ex-Governador Eduardo Azeredo me atendeu, dando-me
condições para adquirir o aparelho. Resumindo, há 10 anos entraram
com ação cível criminal porque entenderam que eu fazia uso indevido
do dinheiro. Passados os 10 anos, ganhei a ação por falta de prova
criminal e cível. Pergunto a V. Exa.: quem deixou de ganhar com isso?
Foram os pobres pacientes da minha Sudeste, que precisam ir a
Ribeirão ou a Barretos.

V. Exa., grande batalhador que é, sabe como é o serviço de
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oncologia em Divinópolis e como é difícil instalar um centro lá.
Domingos, não se preocupe. A tribuna lhe dará direito de resposta.

Vamos em frente e tocar a nossa vida, pois tenho certeza absoluta de
que todos o conhecem nesta Casa. Matéria plantada. O Dr. Hélio
Garcia me disse que também não lê jornal. Sabe por quê? Porque
notícia que foi publicada ontem é velha hoje. Precisamos preocupar-
nos com o que será publicado amanhã. Domingos, o que passou
passou. Vamos em frente. Sei que V. Exa. não é contra a instituição
Ministério Público, mas, sim, contra abusos praticados por alguns
indivíduos que não têm a noção do emprego de R$30.000,00, que
ganham naquela casa. É isso aí, Domingos.

O Deputado Domingos Sávio - Deputado Rêmolo Aloise, obrigado
pela distinção para com a minha pessoa. V. Exa. pode estar certo de
que esses valores nortearam e continuarão norteando o meu trabalho,
dando a todos nós essa tranqüilidade de não nos assombrarmos com
nenhum equívoco. Esse caso, defino muito mais como um grande
equívoco. Em Divinópolis tenho uma relação muito boa com os
veículos de comunicação, como os jornais “Agora” e “Diário da
Cidade”. Não tenho absolutamente problema nenhum com eles.
Tenho uma relação fraterna com o jornalista Jotha Lee, que escreve
no jornal “Magazine”. Todavia, conforme disse o Deputado, o
problema é a notícia plantada ou o disse-me-disse.

Sr. Presidente, gostaria de concluir, mas não seria justo não me
manifestar, ainda que rapidamente, sobre o mérito da questão, já que
não estava aqui quando 12 Deputados se pronunciaram e usaram
como exemplo esse episódio de Divinópolis; aliás, o Deputado Paulo
Cesar mencionou essa ação. De fato, ela existe. Para termos uma
idéia, todos os Deputados que se candidataram não só dali, mas
também de fora e que fizeram campanha em Divinópolis foram
arrolados numa ação pelo Ministério Público daquela comarca, sob a
alegação de que prejudicamos o meio ambiente. Eu e os demais
Deputados, eleitos ou não. Não há nenhum Deputado que fez
campanha em Divinópolis cujo nome não tenha constado dessa ação
que envolve mais de 70 candidatos da eleição passada.
Curiosamente, vários outros nomes nem que sequer fizeram
campanha em Divinópolis também foram arrolados, porque
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eventualmente encontraram um papel na rua que algum eleitor levou
para fazer aquela “colinha”. A Justiça Eleitoral fez uma campanha
intensa dizendo ao eleitor: leve a sua “colinha”, os números dos seus
candidatos para votar rapidamente. Então, o eleitor levava no bolso o
“santinho”. Alguns entendiam que, depois de votarem, poderiam jogá-
lo no chão. Isso não é bom. O correto é que não façam isso, não
joguem nem papel de bala no chão; todavia, se algum cidadão o jogou
no chão, algum Promotor o encontrou e entendeu que o candidato,
cujo nome e fotografia estavam ali estampados, cometeu um crime
contra o meio ambiente no dia da eleição.

Quero destacar algo não apenas para fazer a minha defesa, mas
também porque é questão de justiça. Quem é minha testemunha é o
Juiz Eleitoral de Divinópolis. Deputado Doutor Viana, no dia da eleição
que se realizou no ano passado, como faço em todas as eleições há
mais de 20 anos de vida pública, fui, como a lei me permite como
candidato, sem propaganda nenhuma, visitar as seções eleitorais. O
fiscal do partido e o candidato têm esse direito para verificar se está
tudo bem e até cumprimentar aqueles que estão ali trabalhando para
a Justiça Eleitoral. Encontrei-me em uma dessas seções com o Juiz
Eleitoral, que me parabenizou. Ele estava indignado, porque, de fato,
alguns candidatos jogaram carradas de papel na rua.
Sistematicamente, determinei a todos os meus colaboradores da
campanha que não jogassem um papel na rua, mesmo sendo eu um
Deputado que mora em Divinópolis e que, mais uma vez, terminou
sendo o mais votado nessa cidade. Entendi que não deveria fazer
nenhuma campanha, porque a lei proibia, nem jogar papel, embora já
seja um hábito, que, aliás, precisa mudar.

Determinei isso, e o Juiz Eleitoral me parabenizou. Dois dias após
as eleições, saiu no mesmo jornal, que fez esse comentário, o jornal
“Agora”, uma foto em que eu entregava pessoalmente, numa
caminhonete, para a Associação dos Catadores de Papel, 500kg ou
600kg de resto de material de campanha. Inevitavelmente, sobra algo
no próprio comitê. Não há como calcular, com precisão, qual a
quantidade de material que se deve fazer. Os candidatos, quando há
sobras, jogam-nas na porta da seção eleitoral. Essa é uma atitude
incorreta. Não tive esse procedimento.
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Dois dias depois, então, doei esse material, alguns pacotes
embalados ainda, porque, além do próprio material, ganhamos
material dos candidatos a Governador, a Presidente, a Senador, para
fazer a distribuição. Então, é comum ganharmos material com as fotos
dos candidatos aos cargos referidos juntamente com a nossa.

Concluindo, Sr. Presidente, documentamos tudo isso, mas, mesmo
assim, estamos sendo processados, como se tivéssemos poluído a
cidade.

Então, de fato, não me manifestei naquele dia, mas considero que
houve aí, mais uma vez, uma atitude abusiva de processar todo o
mundo, como se fosse obrigação do Ministério Público processar
todas as vezes, sem primeiro fazer uma verificação se há fundamento,
prova ou consistência. Processa primeiro, para depois ver se há
fundamento.

No Brasil de hoje, depois que se processa, muitas vezes, de certa
forma, já se está penalizando. Quem está sendo processado já terá de
pagar um advogado para se defender e já terá o seu nome nas
manchetes; portanto não está havendo esse cuidado, esse respeito.
Está-se criando a indústria da acusação. Isso tem realmente de ter
limites, até para que o Ministério Público continue sendo respeitado
por todos nós.

Faço questão de terminar a minha fala dizendo que tenho o maior
respeito pelo Ministério Público e entendo que ele é fundamental para
assegurar o Estado de Direito e a democracia. Muito obrigado, Sr.
Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados.

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

Adalclever Lopes em que solicita 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 - Caro Presidente, Deputado Doutor
Viana, companheiras Deputadas e companheiros Deputados, ouvintes
da TV Assembléia, a nossa imagem vai para grande parte do Estado,
e a nossa responsabilidade, ao falar nesta tribuna, é muito maior do
que as pessoas possam imaginar. Nossas palavras são taquigrafadas,
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filmadas, arquivadas, e tudo o que dizemos aqui é colocado à
disposição da população.

Toda essa discussão a respeito dessa emenda feita a um projeto de
lei é muito clara para nós, especialmente porque ela é de autoria do
nosso Líder, Deputado Adalclever Lopes. Ele apresentou à imprensa,
na data de hoje, uma nota de esclarecimento, que gostaria de ler para
os telespectadores e nobres colegas. (- Lê:)

“Nota de esclarecimento. A Emenda nº 1 apresentada ao Projeto de
Lei Complementar nº 19/2007 não é estranha à matéria do texto, uma
vez que trata de atribuições da Advocacia-Geral do Estado, incumbida
por lei de defender os membros do Ministério Público, quando
processados em razão de suas funções. A iniciativa de lei que altere a
organização do Ministério Público é prerrogativa do Governador do
Estado, tal como ocorre, na mesma hipótese, com o Presidente da
República, conforme previsão da Constituição Federal.

A Constituição faculta a mesma iniciativa de lei ao Procurador-Geral
de Justiça, mas esta não é uma prerrogativa exclusiva dele”. Não é
exclusiva. É também, mas não é exclusiva. É originalmente do Poder
Executivo. O projeto de lei é do Poder Executivo. (- Lê:)

“2 - Da mesma forma, não é possível considerar privilégio das
autoridades atingidas pela Emenda n° 1 o deslocamen to de
competência para a propositura de ação civil pública e inquérito civil. A
emenda não restringe a atuação do Ministério Público, tão-somente
atribui ao Procurador-Geral de Justiça a prerrogativa para a
propositura de tais procedimentos. O acompanhamento processual
poderá continuar sendo dos Procuradores ou Promotores, assim
designados para tal pelo chefe daquele órgão.

3 - A emenda não cria foro privilegiado ou ofende o princípio da
isonomia, uma vez que o Poder Judiciário continua sendo a instância
de julgamento e as mesmas leis e punições aplicáveis a qualquer
cidadão, investido de cargo público ou não, continuam a ser aplicáveis
aos membros do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Tribunal
de Contas, do Ministério Público e aos Secretários de Estado.

4 - O fato de o projeto original ter sido alterado durante a sua
tramitação na Assembléia Legislativa nada mais é do que o exercício
de uma atribuição dos membros do Parlamento, que é o de, dentro
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das normas regimentais, propor as alterações legislativas que
julgarem convenientes”.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, há que fazer uma reflexão sobre
a nota de esclarecimento do PMDB, cujo Líder é o Deputado
Adalclever Lopes. O que se falou na imprensa mineira, nos últimos 15
dias, foi que os Deputados estão “peitando” o Ministério Público. Isso
não é verdade nem meia verdade. É mentira pura, mesmo. A falta de
conhecimento da lei, do processo legislativo, a confusão mental, que
se faz quando um Promotor é encarado como homem que só fala a
verdade, e ouvido pela imprensa, leva-nos a lembrar uma frase muito
comum, mas que precisa ser ressaltada neste instante: “Quer
conhecer um homem? Dê-lhe o poder”. Você só conhecerá
verdadeiramente um homem quando lhe der poder. Nós, infelizmente,
na Constituição de 1988, demos excessivo poder ao Ministério
Público.

Lembro-me do Deputado Luiz Leal se vangloriando por ter
apresentado várias emendas para ampliar o poder do Ministério
Público, e eu dizia a ele: “Grande bobagem você fez, não é, Luiz?
Grande bobagem você fez - e você se vangloria disso -; deveria ter
dado o poder relativo ao que era necessário, e não excessivo poder”.
Meu querido Deputado Federal Luiz Leal. Eu dizia isso a ele.

Da mesma forma, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, no dia da
votação da lei de proteção à infância e à adolescência votei contra,
pois não concordava com vários dispositivos. Sentei-me ao lado da
Deputada Rita Camata, autora do projeto de lei. O resultado era
estampado no painel, e eu disse a ela: “Rita, você vai criar gerações
de marginais neste país com essa lei.”

E aí está o resultado, senhores: a violência que está estribada nos
menores de idade. Aí está o excesso de direitos, de poder. O que esta
Assembléia está buscando, senhoras e senhores? Estabelecer a
equanimidade, a justeza, o limite do Poder em relação aos demais
Poderes. Há de respeitar o Poder Judiciário? Sim, em todos os
instantes. Há Juiz ladrão? Há. Há Promotor safado e ladrão? Há. Há
Deputado ladrão? Há. Há Prefeito ladrão? Há. Há gente safada em
todas as esferas. Não se mede a honradez de uma pessoa pelo cargo
que ocupa, mas pelo seu exemplo de vida, pela postura que assume
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ao longo de sua carreira.
Não se pode falar que o homem mais velho é mais sério e honesto,

da mesma forma que não se pode falar que o mais jovem é mais
justo, determinado e lutador. Nero pôs fogo em Roma quando tinha 20
anos. Há bandidos de 80 anos; há ladrões de 14, 15, 16, 25, 38 anos.
O maior número de mortes no Brasil, hoje, com a violência que se
espalha, está na faixa dos 14 aos 24 anos. O maior número de mortos
na luta da polícia com os bandidos está nessa faixa etária.

E o que estamos reconhecendo aqui a respeito do relacionamento
do Poder Legislativo com o Judiciário: lamentavelmente nossos Juízes
e Desembargadores estão tendo de consertar os erros dos jovens
“holofotários” do Ministério Público - aqueles que vivem atrás dos
jornais, das rádios, das televisões, para aparecer. Um Desembargador
deu um despacho interessantíssimo que está nas mãos de nosso
colega Zé Maia - procurei-o para buscar esta cópia e mostrar aos
senhores. De forma muito clara, o Desembargador diz: “Tudo indica
que o nosso Promotor desejava algo mais. Sugiro que, se ele quer ser
Prefeito, dispute as eleições”. Isso está escrito no despacho do
Desembargador. E o despacho está lá: bonitinho, novinho,
arrumadinho.

Não vou dizer que quem prestou concurso não poderia ter sido um
bom advogado. Eu fui advogado. Muitos de nós o fomos. Outros
escolhem outra carreira. Talvez fosse mais interessante que o exame
da OAB para que o cidadão disputasse um cargo público. Ele não
pode ser só bacharel. Poderíamos pensar seriamente em, no futuro,
propor que, para participar de concurso público para o cargo de
Promotor de Justiça ou Juiz, fosse feita a exigência, como em
qualquer empresa, de uma experiência de dois anos no mercado de
trabalho - vai advogar, vai ver os dois lados da questão, vai conviver
com o povo.

É interessante saber o porquê de essas pessoas - especialmente as
mais jovens - ilharem-se e acharem que realmente podem fazer uma
revolução neste país dentro da Justiça. Estão querendo assumir o
poder. Lutam para ser Prefeito sem ter votos. Querem administrar as
Prefeituras, querem tomar o poder de quem foi às ruas pedir voto e foi
homologado pela população. É terrível a situação em que nos
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encontramos.
Nós, da Assembléia - dezenas de Deputados que já se

pronunciaram -, estamos dizendo que é preciso colocar limite em tudo.
O tripé da democracia precisa ser mantido. A igualdade entre os
Poderes precisa ser preservada, assim como o respeito de um Poder
pelo outro. Ressaltamos aqui que ninguém tem nada contra o
Ministério Público nem contra a Justiça, pelo contrário, temos
elogiado. Na finalização do projeto, tive a informação de que muito
mais de 70% das ações são favoráveis ao acusado.

Mas, durante um, dois, três, quatro, 10 ou 15 anos, talvez, a nossa
vida estará enxovalhada, a nossa honra estará conspurcada, pois a
nossa imprensa já falou que somos safados, ladrões, que desviamos
e roubamos dinheiro público. Infelizmente, a imprensa não faz a
triagem da matéria. Lamentavelmente, o que é escândalo, o que é
espetáculo prevalece sobre a verdade. Dez anos depois que já se
tornou safado, ladrão, sem-vergonha, apropriador de recurso público
na opinião pública, ganha-se a ação. E daí? O que acontece com a
sua vida, com a sua família? O que acontece com os seus amigos?
Como ficamos nós e, especialmente, os Prefeitos? Especialmente
Prefeitos? Especialmente Prefeitos? E especialmente Prefeitos?

Quem comete o crime de querer ser Prefeito neste país está
abdicando de sua condição moral, de sua condição humana. Está-se
colocando como os cristãos eram colocados na arena para os leões.
Quem comete o crime de querer ser agente público neste país não
compreende, Deputado Ademir Lucas, que a lei é feita de um jeito e
depois a interpretação muda. Ao agente público, cabe o crime de
responsabilidade. A improbidade administrativa cabe aos servidores
públicos, de carreira, efetivos, concursados. Os Promotores colocam
os Prefeitos na situação dupla: os processos são por improbidade
administrativa e por crime de responsabilidade. O STF decidiu,
recentemente, que não caberia improbidade administrativa para os
agentes públicos, aqueles que são eleitos e passam pelo poder depois
de eleitos, durante um tempo. Posteriormente, e infelizmente, o STF
voltou atrás, em uma outra decisão, dando ganho de causa a um ato
de improbidade administrativa contra agente público. Os Deputados
Federais têm de ser chamados a discutir.
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O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Quero apoiar V. Exa. nesse
pronunciamento. Quero dizer mais: que ninguém está acima da lei.
Recentemente, o próprio Presidente Lula disse que tão grave quanto
absolver o culpado é condenar o inocente. V. Exa. acerta quando fala,
ao final do processo, quantos anos já terão se passado para que a
honra daquela pessoa atingida seja reparada. A sorte nossa é que o
Juiz julga pelo que está no processo. O que não está no processo não
está no mundo. O Juiz não julga pela cabeça do Promotor, não julga
pelas páginas dos jornais, que aceitam tudo. Eles julgam pelo que
está no processo. Tenho certeza de que muitos de nós que fomos
agentes políticos, que cumprimos mandatos executivos, ao final,
seremos absolvidos do que estão nos acusando. Mas será que, nesse
momento, aqueles que leram a notícia lerão a absolvição? Muitas
vezes, também se condena e se julga na terceira página, na página de
política, a mais importante, e a absolvição vem na página de carta da
redação, cartas do leitor.

Digo a V. Exa. que vamos, no local adequado, apresentar nossa
defesa. No caso de absolvição, não vou querer resposta publicada
nas cartas à redação ou nas cartas do leitor. Estou guardando todos
os jornais, matérias de televisão e de rádio. Na Justiça ou fora dela,
exigirei meu direito de resposta na terceira página, na página de
política, nos mesmos espaços de veiculação.

O Deputado Getúlio Neiva - Lamento dizer que pagará caro por isso.
Caso contrário, não sairá.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Não pagarei, irei à Justiça.
Não aceitarei a reparação na seção de cartas, como normalmente
fazem. Acusam na terceira página, no espaço nobre, e respondem
onde ninguém vê. Não vou aceitar isso. A reparação será nos
mesmos moldes da acusação.

Quero estar vivo, muito vivo para que meus algozes vejam minha
vitória final. Creio na Justiça de meu Estado. O mesmo não posso
dizer de alguns representantes do Ministério Público, que agem por
motivação política e questões pessoais, sendo muitos filiados a
partidos. De acordo com o que aprendi nos bancos da escola de
direito, creio que o Juiz decidirá com o que está no processo. Não tem
lógica o que se está dizendo alhures a respeito de certos fatos. Não
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tem problema. Creio na Justiça de primeiro e segundo graus. Isso
será reparado. Na hora adequada, a resposta será dada, e exigirei a
reparação da minha honra nos mesmos espaços em que divulgam os
que não têm compromisso com a verdade, como se os representantes
do Ministério Público fossem donos dela. Há poucos dias, recebi uma
matéria do jornalista Eduardo Costa, da Rádio Itatiaia e do jornal
“Aqui”. O artigo chama-se “Memória curtíssima”. Nele, Eduardo fala
onde nasceu a máfia dos bingos, a máfia dos caça-níqueis, e qual é a
punição para esses - esses, sim - verdadeiros chefes de quadrilha e
criminosos. Não sabemos sobre o andamento dos processos. Isso
ninguém fala. Vamos aguardar os acontecimentos. Daremos a
resposta no momento adequado.

Solidarizo-me com seu pronunciamento. Cumprimento V. Exa. pela
lúcida e equilibrada exposição à qual quero aderir.

O Deputado Getúlio Neiva - Deputado Ademir Lucas, o evento Roriz,
no Distrito Federal, não está recebendo o enfoque necessário. Por
que ele precisava do dinheiro do Constantino, rapidinho e depressa?
Nas entrelinhas do noticiário, lá embaixo na nota, está a motivação:
pagar as sentenças dos Juízes nos processos eleitorais.

Há alguma investigação para saber quais são os Juizes a quem
esse dinheiro foi destinado? Preocupa-me essa manipulação da
informação pela imprensa. Falo de maneira consciente, pois já
trabalhei em televisão, jornal e rádio em Belo Horizonte e montei meu
próprio jornal no interior. Mas, no meu curso, fiz uma matéria que se
chamava Ética e Legislação de Imprensa. Naquela época da ditadura,
todos nós recebíamos recomendações do SNI a respeito de quais
assuntos não podíamos falar. Parece-me que as recomendações
estão chegando às redações dos jornais e das emissoras de rádio e
televisão, em outro tipo de ditadura.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - V. Exa. tem toda razão. Um
jornal de grande circulação na Capital, pela quinta vez, publica a
mesma matéria. Na semana passada publicou-a duas vezes.
Posteriormente, denunciarei esse Promotor por denunciação
caluniosa. A matéria diz que, em 1999, liberei recursos da Prefeitura
de Contagem para comprar um “jetski”. Em 1999 eu era Deputado
Federal. A matéria diz também que liberei, em 1999, recursos para a
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Igreja do Evangelho Quadrangular comprar um automóvel. Em 1999
eu era Deputado Federal. Um jornalista deveria ter visto isso, pois é
um absurdo não saber que eu não era Prefeito em 1999, mas
Deputado Federal. Como poderia ter liberado recursos da Prefeitura
se era Deputado Federal em 1999?

Portanto, esse Promotor não tem como sair dessa, não tem como
provar que em 1999 liberei recursos da Prefeitura para comprar
“jetski”, se era Deputado Federal. Não pode provar.

O que mais me impressiona é a tentativa de fazer conexão de
matéria. Ao final dessa mesma matéria que fala essas barbaridades,
falam que o suposto beneficiário foi inocentado. Para que a matéria,
se o próprio jornalista, ao final, diz que o cidadão foi inocentado? Qual
era o objetivo? Qual o sentido de “requentar” essa matéria cinco
vezes?

Sei qual foi. No meu último mandado como Prefeito, a Prefeitura não
tinha muitos recursos, e alguns setores não foram privilegiados. Esse
foi meu grande mal: não poder pagar a alguns setores aos quais
deveria ter pago. A coisa passa, mais ou menos, por aí.

O Deputado Getúlio Neiva - Na minha cidade, a atual Prefeita, do
PT, resolveu o problema: chamou cada Diretor de jornal e perguntou:
“Quanto o Getúlio pagava? Pois pago o dobro para não deixá-lo
falar.”. Resolveu o problema, cada órgão de imprensa recebeu o
dobro do que eu repassava, por meio da agência de publicidade,
como determina a lei. E lá, sem licitação.

Amanhã, trarei uma denúncia publicada no jornal: a agência que
cuida das contas de publicidade de Teófilo Otôni deu cheque pré-
datado para a imprensa. Como o pagamento estava atrasado e o
pessoal começou a querer fazer uma crítica à Prefeitura, a agência foi
obrigada a dar um cheque pré-datado. Como a imprensa não aceitou
e começou a cutucar a Prefeita, a agência suspendeu os cheques.

Vejam o que acontece: tive 48 processos ao longo do meu mandato
de Prefeito e não conheço nenhum processo contra a atual Prefeita.
Noventa por cento das licitações do seu governo são de dispensa de
licitação. Parece-me que a turma do PT tem preferência por lixo.
Serviço de lixo é problema em toda cidade administrada pelo PT. Lá,
em Teófilo Otôni, estamos sem licitação para o lixo desde 2004. Tudo
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é feito na base da emergência, sempre sendo prorrogado por causa
da emergência. O que é pior: não se está pagando à empresa do lixo.
Essas coisas não podem ser aceitas: são dois pesos e duas medidas.

V. Exa. tem razão ao dizer que, às vezes, há interesse político de
alguns Promotores despreparados para o cargo. Lembro-me de que
havia um casal de Promotores em Teófilo Otôni que me bateram todo
o tempo. De cara, quando assumi a Prefeitura, chamaram-me e
aplicaram uma multa de R$10.000,00 por dia. Eu tinha que pagar as
creches que o ex-Prefeito não havia pagado. Eu disse: “Esperem.
Quem não pagou foi o ex-Prefeito. Estou chegando agora. Calma”. A
discussão foi “tête-à-tête” e ficou tão feia que cheguei ao ponto de
falar: “Espera aí, o senhor tem um cargo concursado, e eu, um cargo
eletivo. Perdoe-me, mas o senhor não tem o direito de ‘forçar a barra’
dessa forma. A coisa ficará feia entre nós. Partiremos para o lado
pessoal”. Esse Promotor ficou todo o tempo me perseguindo até ser
promovido.

Pensei que estava livre do casal de Promotores, mas logo veio outro
que me perseguiu e denunciou até ser promovido. Depois veio uma
Juíza, que pegou processos de execução de IPTU de 2003 e soltou
em setembro, na véspera da eleição de 2004. Ela passava horas e
horas por dia - e ainda se vangloriava - assinando 120, 200, 300
intimações de ações de 2003, porque não tínhamos processado
ninguém para cobrança de IPTU em 2004. Mas, antes do pleito, foi
também promovida.

Mais estranho, o Dr. Nedens Ulisses, quando era o nosso
Procurador-Geral - aliás, ele é casado com minha prima, é muito
amigo meu -, permitiu aos Promotores transferidos ficar com os
processos lá de baixo, para continuarem me machucando.

A Promotora, que foi transferida e, na época, estava de licença-
maternidade, foi à TV Globo denunciar que eu tinha comprado jóias
com o dinheiro da saúde. Ela estava de licença, o processo já não era
mais de sua comarca, mas foi autorizada pelo Dr. Nedens Ulisses a
denunciar na Rede Globo que eu tinha comprado jóias com o dinheiro
da saúde. Já contei esse caso. Tratava-se nada mais nada menos que
da compra de uma antena parabólica numa empresa que se chama
Arte Jóias, empresa na qual o marido da Promotora, que também é
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Promotor, havia comprado, no mês anterior, a mesma antena pelo
mesmo preço. Tenho a prova: a nota fiscal está lá.

Essas coisas precisam ser analisadas. Ajudei a pedir voto para o
nosso atual Procurador-Geral, Dr. Jarbas Soares, porque considerei
importante. Pedi voto não só na eleição, mas também na lista tríplice.
Acreditei que ele mudaria um pouco a situação. O Dr. Nedens não
mudou nada. A única coisa que ele fez foi trocar, sob pressão das 25
cidades-pólo, aquela placa de “Crime contra Prefeito” para “Crime
contra Agente Político”. Mudou isso. Estou agradecido.

A minha preocupação em contar esses casos deve-se a que não
tenho mais nada a perder. Da mesma forma, V. Exa. e outros
Deputados não querem mais voltar a ser Prefeitos. Estão-se furtando
a cuidar do interesse da população para não serem tratados com a
indignidade como são tratados os Prefeitos de Minas Gerais. Não sei
como é o tratamento no resto do Brasil. Mas, em Minas Gerais, os
Prefeitos são considerados pelo Ministério Público como ladrões,
safados e sem-vergonha. Não existe um Prefeito honesto neste
Estado. Todos são considerados ladrões. As denúncias mais
absurdas são apresentadas contra os Prefeitos.

Mas o que mais me preocupa não é isso; é que agora que o PT está
no poder, em minha cidade, Teófilo Otôni, não vejo a ação do
Ministério Público exteriorizada. Pode até haver lá ação “interna
corporis”, mas não ação exteriorizada. Não há denúncias nos jornais,
na televisão, no rádio. De repente, aquele dinheiro a mais que a
Prefeita deu para os jornais e as televisões foi para não deixar que
isso aconteça, ou o Ministério Público não está trabalhando como
devia ou como trabalhou - exaustivamente -, quando eu era Prefeito.
Deputado Ademir Lucas, dá vontade de ficarmos aqui durante muito
tempo discutindo esse assunto, de o esmiuçarmos. Até pedi ao
Deputado Rêmolo Aloise que me emprestasse o dicionário que fica
sobre a sua mesa para eu ler ao povo e aos jornalistas o que é
nepotismo. Nepotismo é o crime mais violento existente neste país
hoje. As pessoas nem conhecem o significado da palavra, como ela
apareceu no vernáculo, o que ela quer dizer. Os jornais estampam a
palavra “nepotismo” como se fosse um crime. Nepotismo não é
nenhum crime. Você de casa que está me ouvindo, nepotismo não é
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crime. Não existe nenhuma lei que proíba a contratação de familiares.
Isso pode parecer a alguns uma defesa, mas não é. Mas, se você tem
amigos e parentes competentes, por que não aproveitá-los? Por que
chamar os adversários para trabalhar com você em cargo de
confiança? Para cargo de confiança, você chamará os adversários e
os inimigos? Isso é nepotismo? Ora, se o Conselho Nacional de
Justiça determinou o fim do nepotismo no Ministério Público e na
Justiça, o que temos com isso? A Assembléia Legislativa é outro
Poder e não tem nada a ver com isso. A Prefeitura e o governo do
Estado não têm nada com isso. Vemos, por exemplo, o cuidado que o
nosso Governador tem em não colocar seus familiares no governo.
Sua irmã dirige o Servas e não é remunerada. Medo de mostrar que é
nepotismo, de alguém dizer que é nepotismo. Algum de nós pode
dizer que a irmã do Governador não define parte dos rumos do
governo? Alguém tem coragem de dizer isso? Não. Mas, para evitar a
crítica da imprensa e a ação do Ministério Público, muitas vezes
somos obrigados a deixar gente da família da gente passar
necessidade, dando emprego a pessoas de outras famílias.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Estou enriquecendo
meu conhecimento ouvindo V. Exa., como bom orador que é. E
comentava com o Deputado Ademir Lucas, também excelente orador
e companheiro deste Parlamento, duas coisas que gostaria de pontuar
em sua fala. Primeiramente, invertendo a ordem, sabemos da
competência da Dra. Andrea e quanto ela é importante no processo
de governar este Estado. Ninguém seria louco em dizer ou pensar o
contrário. Sabemos a excelente colaboradora que o Governador Aécio
Neves tem, mas, como V. Exa. disse, ela não tem remuneração. A
pergunta que proponho para reflexão dos parlamentares e daqueles
que ouvem este aparte é: a questão do nepotismo é porque é parente
ou porque tem salário? Se posso ter o parente não tendo salário,
deixou de ser nepotismo? A pergunta deve ser essa.

Outra questão é que se discute muito a ocupação do cargo por
alguém concursado. Nada contra os concursados, nada contra os
funcionários públicos de carreira.

Mas, nobre Deputado Getúlio Neiva, bem sei que hoje tem uma
equipe que, se não trabalhar afinada com V. Exa., se não trabalhar de
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forma responsável, será substituída, como já deve ter acontecido
neste mandato. Já deve ter havido alguma substituição em sua
equipe, independentemente de quem tenha sido.

Agora, imaginem nós, com um cargo que passa por uma avaliação
de quatro em quatro anos, que tem uma avaliação de desempenho
como nenhum outro funcionário público neste país tem, a aprovação
ou não da vontade popular, montarmos uma equipe de gabinete
composta de funcionários públicos, que, se não atenderem à nossa
exigência de trabalho, ao nosso ritmo e dinâmica, não poderão ser
trocados, uma vez que lá estão não porque foram prestadores de
serviços durante nossa campanha, mas por força de concurso. Então
teremos de manter no gabinete uma equipe que não atenderá nem
acompanhará o dinamismo do gabinete, e que não poderá ser
substituída em razão da garantia da estabilidade concedida pelo
concurso. Imaginem como trabalharemos.

Essa questão é bastante profunda, precisa ser muito discutida e foi
trazida em boa hora. É necessário que a população como um todo
saiba que existem razões republicanas e sensatas para que assim
seja e para que assim continuemos defendendo que seja. Como
disse, nosso cargo é volátil, a cada quatro anos tem de passar por
uma criteriosa avaliação de desempenho. Muito obrigado. Parabenizo
V. Exa.

O Deputado Getúlio Neiva - Sou eu que o parabenizo, Deputado
Vanderlei Miranda. Em minha terra, costumamos dizer que se trata de
uma “faca de dois legumes”. Quando se começa a analisar mais
profundamente a questão, cria-se uma série de arestas.

Este Parlamento não pode ter medo, não pode ser genuflexo. Pelo
contrário, precisa ser corajoso. O Brasil está precisando de Minas
Gerais. Não está precisando apenas que o Aécio seja candidato a
Presidente, está necessitando da força moral de Minas Gerais, da
força moral deste Parlamento, da coragem dos homens que compõem
este Parlamento.

Não me espelho na vida de Teófilo Otôni, que enfrentou sozinho a
revolução liberal e que foi preso, por Caxias, em Santa Luzia, e ficou
18 anos na cadeia. Todavia, no momento de sua prisão, estando ele
algemado e amarrado em um rabo de cavalo, chegou Caxias que
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mandou desamarrá-lo, tirar-lhe as algemas e colocá-lo sobre um
cavalo, dizendo: “Um homem dessa estirpe não pode ser tratado
dessa maneira. Embora preso, tem dignidade”. Acho que está faltando
esse nível de coragem em Minas Gerais.

Sr. Presidente, temos de assumir a responsabilidade de resguardar
o Parlamento contra todo trabalho que se faz nesse momento pela
imprensa, ao dizer que o Parlamento está contra o Ministério Público.
Não estamos contra o Ministério Público, mas a favor da verdade, a
favor da igualdade entre os Poderes. Estamos a favor das pessoas
honrarem os seus cargos. Nós aqui, e eles lá, que ajam conforme a
lei, que não tentem fabricar leis. No Tribunal, há Juízes e
Desembargadores experimentados.

A informação que dei mais cedo estava incorreta. Na verdade, 90% -
e não 70% - dos processos são liquidados, os Promotores são
derrotados. Quero dizer que 90% dos processos que chegam ao
Tribunal são recusados.

Por que, então, o Dr. Jarbas Soares não convoca os Promotores de
Justiça de Minas Gerais para dizer-lhes que o povo está queixando-se
da lentidão da Justiça, que não se podem fabricar processos, ações e
denúncias apenas para conspurcar, enlamear o nome dos gestores
públicos e atender ao estrelismo de poucos.

Caro Procurador-Geral, queremos bem a V. Exa. e ao Ministério
Público. Respeitamos a Justiça como o último bastião dos
democratas, dos que amam este país e querem uma Justiça forte,
serena e tranqüila. Não mais podemos viver sob a chantagem
permanente de uma ação iníqua de Promotores despreparados, que
buscam apenas os holofotes, o estrelismo, como se fossem Prefeitos
e Deputados.

Perdoem-me, mas é hora de dizer a verdade; é hora de mostrar que
o Poder Legislativo tem valor muito maior do que alguns possam
pensar. Quando se quer estabelecer uma ditadura, queridos
companheiros da imprensa, a primeira atitude que se toma é tentar
desmoralizar o Poder Legislativo.

Vocês não estavam no Brasil quando se estabeleceu o AI-5? Vocês
estavam na Colômbia, no Chile, no Uruguai, na Áustria, quando se fez
o AI-5? Não estavam aqui quando os jornais “Estado de Minas” e
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“Hoje em Dia” e a TV Itacolomi, enfim, quando todos os jornais e
emissoras de televisão recebiam recomendações de censura? Os
senhores não estavam aqui quando centenas de nós éramos presos
no alto da Afonso Pena? Aliás, éramos muito bem recebidos lá! O
comitê de recepção não possuía tapete vermelho, mas, para
entrarmos no presídio, passávamos por um corredor polonês de tapa.
Vocês não estavam aqui durante as manifestações feitas em frente à
catedral central desta cidade?

Deputado Antônio Júlio, os Promotores que têm 25 anos e 30 anos
não passaram por essa fase, não conheceram a ditadura. Não sabem,
portanto, como foi difícil para todos nós, que temos um pouco mais de
idade, enfrentar o mando de quem estava despreparado para o poder;
não sabem como nos foi difícil lutar, durante 21 anos, contra o regime
militar.

Preocupo-me muito, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, porque o que
está em jogo não é uma luta, uma briga do Ministério Público com a
Assembléia Legislativa, mas a subjugação de um Poder por uma
parcela de outro Poder. Digo isso porque o Ministério Público não é o
Poder Judiciário, mas, graças a Deus, apenas uma parcela dele.

Faço essa ponderação porque me preocupo muito com essa
questão. O que será deste país se continuarmos sendo massacrados
pela imprensa, com base em informações dadas por Promotores de
Justiça? O que acontecerá? Neste país, ao invés de atenuarmos a
corrupção, vamos exacerbá-la, ampliá-la, visto que só moleques,
safados e ladrões serão candidatos a Prefeitos, já que homens sérios
não vão querer submeter-se a chantagens, perseguições
permanentes do Ministério Público. Vamos, então, “entregar o ouro
aos bandidos”.

Entregaremos o País para gente da pior espécie, para os
aventureiros, para os irresponsáveis, para os incompetentes, que,
como o jogo do bicho, compram Juiz e Promotor. Entregaremos o
poder para aqueles que acreditam que o dinheiro compra tudo, que
não existe honra nem dignidade, que isso tudo é conversa fiada, que
não devemos dar importância a esses valores éticos e morais. Quanto
se falou em ética e de moral no País nos últimos anos! Quanto se
falou de ética até Lula chegar ao poder!



138

Eu, que passei pelo governo Collor como Deputado, vejo que, no
governo Lula, a corrupção foi 300 vezes maior. Mas Lula está
incólume, tranqüilo. Não batam no Lula, que é igual à massa de
padaria: “Quanto mais se bate, mais ele incha”. Não adianta também
bater no Aécio. Eles já fizeram linha direta com o povo.

Temos de aproveitar este momento, em que temos dois líderes
fortes, para dizer a verdade: que o Poder Legislativo pode dar ao
Brasil as mudanças que precisa. Teremos de mudar a lei de proteção
à infância e à adolescência, porque criamos gerações de marginais,
escorados nos menores de idade. Teremos de mudar essa legislação
que trata dos agentes públicos. Não podemos responder por
improbidade administrativa, porque é de uma impropriedade jurídica
fantástica. Improbidade administrativa é para o servidor público
concursado, efetivado; não é para agente público. Por que os
Deputados e os Prefeitos têm de ser processados por improbidade
administrativa? Por que a lei se inverteu? Há o crime de
responsabilidade, e a este, sim, os agentes públicos têm de
responder. Se cometeu erro, precisa ser processado, sim.

Não podemos servir de massa de manobra política, como fomos
recentemente. Todo o mundo sabe da predileção do Ministério Público
por uma banda política. Isso não é de se esconder. Quando estava
em Brasília, fiz alguns levantamentos. Será que há nepotismo para
contratar jornalista na folha de pagamento do Parlamento!
Praticamente todos os jornalistas credenciados na Câmara Federal
eram funcionários dos gabinetes do PT.

Ficava preocupado em achar como o PT conseguia tanto espaço.
Eram muitos funcionários, mas não eram parentes. Então não era
nepotismo. Não havia problema em colocar tantos jornalistas na folha,
porque não é nepotismo. Por que não? Porque sim. Reflexões
profundas e importantes precisam ser feitas. Servimos ao País ou,
então, servimos aos interesses escusos daqueles que querem vendê-
lo.

Preocupei-me, ao ouvir o Deputado Carlin Moura defender o
fechamento da RCTV na Venezuela, porque, na minha terra, a
Prefeita fechou a televisão por três dias. Quando eu era jornalista, o
meu jornal foi empastelado por diversas vezes. Tinha de esconder o



139

meu jornal na casa dos meus amigos para distribuí-lo depois. Eu
enfrentava a ditadura. O jornal era fabricado, e eu o tirava da gráfica,
para escondê-lo na casa dos amigos e, depois, distribuí-lo com
dezenas de amigos.

Parece que o pessoal não tem memória histórica, quando o
Ministério tenta enxovalhar a vida dos agentes públicos. No caso, está
prestando um bom serviço ao País? Não. Estão prestando um bom
serviço para a mídia.

Estão criando fatos apenas para aparecer na imprensa. E a
imprensa, coitada, pressionada por suas chefias, tem uma pauta a
seguir e é obrigada a tratar do assunto da forma como o chefe quer. O
chefe manda, elabora a pauta, e a matéria deve estar de acordo com
o enfoque solicitado. Isso é lamentável.

Recentemente, um Deputado comentou que na Assembléia há uma
tal de “Andrea News”, sistema de informação dos jornalistas que
prestam informações diretamente à irmã do Governador. E eu com
isso? Pode haver 10, 20. Não estou preocupado com isso. Temos um
bom Governador? Sim. O Presidente da República vai bem perante a
República? Sim. Por que não aproveitar este momento? Por que não
tentar trabalhar essa massa de manobra de forma diferente e discutir
idéias? O Parlamento serve para quê? Apenas para ler um pedaço de
papel? Seguir uma pauta? Sentar-se, levantar-se, apertar o botão?

Nesta semana, li uma crítica no jornal sobre quem comparece e
quem não comparece às comissões. Falou-se sobre os Deputados
que mais comparecem e os que menos comparecem. Será que algum
jornalista verificou o teor da matéria? O texto da lei? O conteúdo da
discussão? Fui várias vezes ao interior e não vi ninguém da grande
imprensa mineira presente nas reuniões da Assembléia, mas somente
a TV Assembléia.

Este Parlamento não pode ficar adstrito à votação apenas da pauta.
Se quisermos fazer com que se respeite o Parlamento, temos de
construir a pauta. Disse e repito que não podemos aceitar a tese de
empurrar com a barriga a apreciação do veto do Governador, a
emenda ao projeto de lei do Deputado Adalclever Lopes. Não
podemos submeter-nos a isso. Não podemos servir de tapete. Temos
de conversar com as lideranças dos nossos partidos para que elas
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decidam acabar com esse assunto rapidamente. Se existe um veto,
coloque-o na pauta, e veremos quantos Deputados estão
preocupados com a defesa da democracia, com o estabelecimento de
limites ao Poder Judiciário na área do Ministério Público; quantos
Deputados estão preocupados com os 853 Prefeitos de Minas Gerais,
subjugados a um comportamento estranho do Ministério Público, que
interpreta de forma incorreta a improbidade administrativa.

Convido os Deputados, as Deputadas, o Presidente Wander Borges
a retornarmos a esse assunto amanhã, como fazia o célebre tribuno
romano que, todos os dias, dizia apenas uma frase: “Delenda est
Carthago”. Até que Cartago caiu. Temos de ter coragem, e essa
coragem deve estar envolta pelo amor à democracia.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Talvez a presença dos
parlamentares seja pequena, mas tenho certeza de que há muitas
pessoas nos ouvindo pela televisão. Estamos discutindo um tema com
pouca repercussão, mas, nesta semana, o Presidente Lula fez essa
mesma reclamação publicamente, em âmbito nacional.

Ele reclamou das ações do Ministério Público e da Polícia Federal,
que primeiro estão condenando a pessoa e colocando-a na mídia de
forma desrespeitosa, num ato de ataque aos direitos humanos.

Todos acham que direitos humanos são apenas para as pessoas
que tomam porrada na cara. A porrada moral é tão pesada quanto o
espancamento físico de qualquer pessoa. É isso o que temos visto em
relação ao Ministério Público e, agora, de uns tempos para cá,
também no que diz respeito à Polícia Federal. Até parece que ela
substitui o Ministério Público em alguns eventos importantes. Tenho a
impressão de que as pessoas de bem do Ministério Público devem
estar preocupadas com esse excesso de mídia deste órgão.

Precisamos discutir melhor esse assunto. Como V. Exa. disse muito
bem, o Presidente Lula tem toda a moral para levantar essa discussão
e ele realmente a levantou, publicamente, nesta semana, visto que
não concorda com a forma com que estão agindo, sem menosprezar a
importância que têm a Polícia Federal e o Ministério Público.
Realmente, não podemos nos conformar com a forma com que estão
agindo.

Não podemos aceitar todos estes desmandos que estamos vendo,
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principalmente com a classe política, sem nenhuma reação desta
classe. No Parlamento, existem pessoas importantes que têm caráter
e moral para fazer essa discussão.

Como V. Exa. disse, não precisamos temer. Por que ter medo de
discutir um tema em um país, pelo menos, dito democrático? Temos
de ter liberdade para discutir os excessos.

O Deputado Ademir Lucas está ali para comprovar isso. Toda vez
que se toca nesse assunto, não consigo fugir da imagem da fotografia
que nos foi apresentada por V. Exa., em relação a um certo Promotor
que só sabe perseguir, insistentemente, o ex-Prefeito, colocando as
manchetes dos jornais de Minas Gerais afixadas em sua parede,
como se fossem um troféu.

Não precisamos esgotar agora esse assunto. Aliás, voltarei a ele em
outro momento, para discutir a questão da escuta montada no 1º
andar do Ministério Público. Não sou eu que estou dizendo isso, já
que esse assunto da escuta faz parte da declaração de uma pessoa
na Justiça. Não estou inventando nada. Então, com certeza, isso
precisa ser discutido.

Estamos vivendo uma ditadura imposta pelo Ministério Público, que
está fiscalizando a vida de todo cidadão. Aliás, se esse cidadão é uma
pessoa de influência na sociedade, toda conversa dele, por telefone,
está sendo monitorada, para ser utilizada na hora em que eles
acharem que deve. Eles falam muito nas palavras “indício de
corrupção”, como pretexto de irem até à Justiça pedir autorização para
fazer aquela escuta que já foi feita.

A Assembléia tem de reagir, pois até a imprensa está fingindo que
nada está acontecendo. A imprensa está sendo monitorada e
fiscalizada por essa central telefônica. Parece que o pessoal da
imprensa mineira não viveu a ditadura.

Fico indignado com tudo isso, Deputado Getúlio Neiva, porque nós
sofremos, eu sofri, porque comecei a lidar com a política aos 14 anos,
debaixo de cacete. Estive preso por três ou quatro vezes, apenas
porque levantávamos movimentos estudantis para discutir os
problemas. Não fazíamos enfrentamentos nem nada de excesso, mas,
ainda assim, tiravam-nos a liberdade. Quantas vezes saímos para
fazer reuniões e fomos detidos pela Polícia do Exército, pelo antigo
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Dops, apenas porque estávamos lutando pela nossa liberdade. Aliás,
a única luta que travei, até hoje, foi pela liberdade. Essa mesma
liberdade que nós demos à imprensa e que, hoje, ela não exerce.

Vejo a indignação e a ansiedade dos jornalistas da TV Assembléia,
que fazem as matérias que não passam pela censura da redação dos
grandes jornais. Lutamos para essa liberdade, assim como também
lutamos para que o Ministério Público tivesse a influência que tem
hoje e para que fosse o órgão de defesa do povo, mas, infelizmente, a
situação inverteu-se.

O Ministério Público não está exercendo o papel que o Constituinte
de 1988 delegou a ele, visto que o que estão querendo fazer é
substituir os Poderes Legislativos Estadual e Municipal e ainda ser
Prefeitos no lugar do Prefeito que foi eleito, estabelecendo o que vai
ou não ser feito e até determinando despesas. Muitas vezes, até
determinam que o Prefeito faça uma despesa, sendo que aquela
despesa não está no seu orçamento nem no orçamento financeiro.

E fica dizendo que, se o Prefeito não cumprir aquelas normas, será
processado por improbidade administrativa, desacato ou seja o que
for. Inventam um monte de coisa, e o coitado do Prefeito,
principalmente os políticos do interior, ficam à mercê dessas pessoas
que impõem a ditadura da lei, forçando, “ameaçando” - esse é o termo
mais grave que conheço - processar quem quer que seja porque não
atendeu a uma recomendação do Ministério Público. Todo mundo fica
com medo. Você deixa o seu mandato e tem de pagar advogado o
resto da vida, para atender aos desmandos do Ministério Público.

Portanto, V. Exa. fez um discurso que merece ser ouvido por toda a
população de Minas Gerais e principalmente pelos membros do
Ministério Público, que devem estar nos ouvindo neste momento. Que
eles façam uma reflexão sobre o que estamos falando e discutindo
aqui, na Assembléia Legislativa. O que estamos discutindo são os
excessos, que estão passando do limite. E tudo o que passa do limite
é contestado em determinado momento. E é isso o que estamos
contestando.

Parabenizo-o, Getúlio, por seu belo discurso, e não por sua
coragem, porque quem conhece sua vida pública sabe que V. Exa.
não precisa dizer que tem coragem. V. Exa. tem moral para fazer, e
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isso é muito mais forte do que a própria coragem. Muita gente tem
coragem, como alguns membros do Ministério Público, mas não têm
moral para fazer o discurso que V. Exa. fez aqui.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, Deputado Antônio Júlio.
Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de dizer aos companheiros da
Assembléia que estarei aqui, hoje à noite, amanhã, pela manhã, e
amanhã à tarde, o tempo todo, apelando aos companheiros
Deputados para definirmos com nossos partidos que o veto do Sr.
Governador seja apreciado antes do recesso, sob pena de não termos
recesso. Não aceito a idéia de empurrá-lo com a barriga. Quero ver,
quero olhar nos olhos de cada um dos parlamentares após a votação,
quero sentir, quero ter o “feeling” deste momento, que considero
histórico para a Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Um abraço.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Wander Borges) - A Presidência
verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20
horas, e de amanhã, dia 4, 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 23ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/7/2007

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 Wander Borges - Exibição de vídeo -
Entrega de placa - Palavras da Sra. Elizete de Paula Alves - Execução
do Hino da Escola Estadual Paula Rocha - Apresentação musical -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Adalclever Lopes - Rêmolo Aloise - Wander Borges.
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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 Adalclever Lopes, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Maria
Luzia Del Rio, Secretária Municipal de Educação de Sabará; o Exmo.
Sr. João da Cruz, representando a família do Comendador Sétimo de
Paula Rocha, que dá nome a entidade homenageada; a Exma. Sra.
Elizete de Paula Alves, Diretora da Escola Estadual Paula Rocha; e o
Exmo. Sr. Deputado Wander Borges, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos as presenças dos Exmos. Srs. Euro

Magalhães, Secretário Municipal de Defesa Social de Sabará; Hélio
Geraldo de Aquino, ex-Prefeito de Sabará; Vereador Dirlei José
Prates; Vereador Jessé Batista; José Celso da Silva Píramo,
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Sabará; Anderson
Pinto Coelho, Presidente da Associação Comercial de Sabará; da
Exma. Sra. Vereadora Fabrícia Duarte; e de alunos; ex-alunos;
servidores; professores e ex-professores da escola homenageada
desta noite.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Escola Estadual

Paula Rocha, do Município de Sabará, por seu centenário de
fundação.

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

será executado pela Orquestra Musical do Centro Vocacional
Tecnológico - CVT - de Sabará, orquestra de violões, sob a regência
de Ênio Barreto de Jesus.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
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Palavras do Deputado Wander Borges
Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, médico anestesiologista, ex-

Vereador e ex-Prefeito da cidade de Curvelo, nascido em Água
Branca, Alagoas, Nordeste brasileiro, hoje em seu terceiro mandato
como Deputado Estadual e Vice-Presidente desta Casa; na pessoa da
Sra. Elizete de Paula Alves, Diretora da Escola Estadual Paula Rocha,
cumprimento todas as educadoras e ex-Diretoras presentes; Sra.
Martha Luzia Del Rio, Secretária Municipal de Educação de Sabará;
Sra. Fanny Maria José de Carvalho e Silva, ex-Diretora; Sra. Antônia
Terezinha Lima dos Santos, ex-professora; Sr. João da Cruz,
representando a família do Comendador Sétimo de Paula Rocha, que
dá nome à entidade ora homenageada; senhoras e senhores, boa
noite.

Nesta noite, fazemos uma homenagem mais do que justa a uma das
mais antigas e importantes instituições de ensino de Minas Gerais. A
Escola Estadual Paula Rocha, de Sabará, completou 100 anos no
último dia 22 de junho.

Um centenário de dedicação à formação dos sabarenses. Anos de
amor dos profissionais que estão ou passaram por lá. Pessoas que
transformaram aquele educandário em uma escola de vida e fizeram
do estudar uma atividade prazerosa. Em todo esse período, milhares
de pessoas passaram pela bela construção da Praça Melo Viana. Por
suas escadas subiram e desceram filhos de famílias humildes e de
tradição em Sabará.

Como escreveu o poeta Carlos Drummond de Andrade: “Sabará
veste com orgulho os seus andrajos”. E não poderia ser diferente na
Escola Paula Rocha. Como todo sabarense, ela gosta de preservar as
suas tradições.

Com o tempo, a escola precisou adaptar-se e modernizar-se, mas
não deixou que as novidades tirassem um pouco da sua poesia,
afinal, até hoje os alunos são chamados pelo velho sino localizado no
centro do prédio. Voltando a citar o texto de Carlos Drummond de
Andrade: “Faz muito bem”.

Também não haveria homenagem mais justa do que dar à escola o
nome de Sétimo de Paula Rocha, aqui hoje representado pelos seus
familiares. Sabarense, nascido em 7/12/1843, teve sua vida marcada
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por importante atuação no Município, tendo sido Prefeito entre 1910 e
1913, mas foi na área da educação que se destacou. Foi professor
nas escolas sabarenses e manteve um colégio particular com
internato, onde ajudou na formação de diversas personalidades
municipais, com destaque para Fernando de Melo Viana, que se
tornaria mais tarde Presidente do Estado de Minas Gerais e Vice-
Presidente da República.

E, seguindo a preocupação de Sétimo de Paula Rocha pela boa
formação de seus alunos, até hoje, no prédio que leva o seu nome, os
alunos recebem dos educadores e profissionais dedicados o que há
de melhor no ensino brasileiro.

Do alto, admirando a beleza do centro histórico de Sabará, podemos
avistar o prédio da Escola Paula Rocha, construído na forma da letra
“E”, de educador, de edificador e de eficiência.

Parabéns a todos os que construíram essa bela história. Parabéns à
Escola Estadual Paula Rocha pelo exemplo de educação levada a
sério neste país. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Neste momento será exibido um vídeo institucional da

Escola Estadual Paula Rocha.
- Procede-se à exibição de vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Senhoras e senhores, o Deputado Doutor Viana,

representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega à Sra.
Elizete de Paula Alves, Diretora da Escola Estadual Paula Rocha, de
placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes
dizeres: “Educar é tarefa difícil e complexa. Educar bem é missão que
poucos chegam a cumprir com êxito. A Escola Estadual Paula Rocha
é um exemplo de comprometimento com a educação pública de
qualidade, tendo formado grandes personalidades da história política
e social do povo sabarense e mineiro. A homenagem da Assembléia
de Minas a essa prestigiosa instituição de ensino pelos 100 anos de
serviços prestados ao Estado”. Solicitamos a estes que se posicionem
no local indicado pela equipe do cerimonial.

O Sr. Presidente - Convido, com muita alegria, o Deputado Wander
Borges, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, a, junto
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comigo, entregar essa placa à Diretora da nossa escola sabarense.
- Procede-se à entrega de placa.

Palavras da Sra. Elizete de Paula Alves
Exmo. Sr. Vice-Presidente desta Casa, Deputado Doutor Viana;

Exmo. Sr. Deputado Wander Borges, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem; Sra. Martha Del Rio, nossa parceira e
Secretária Municipal de Educação de Sabará; Sr. João da Cruz, que
representa toda a família e amigos do Comendador Sétimo de Paula
Rocha; colegas e companheiros de trabalho; alunos; convidados e
amigos que enchem esta Casa para junto conosco viver este
momento de grande importância, de marco histórico na comunidade
sabarense; a sociedade atual vive um momento de extremo tumulto,
de transtorno e de dor. Tudo isso, porque deixamos perdido um elo da
nossa história. Esse elo é a junção de duas entidades que são
fundamentais na vida e na formação de um ser: a família e a escola.

Gabriel, “o pensador”, aquele cantor de “rap”, diz, numa de suas
letras, que é mudando o presente que moldamos o futuro. É uma frase
forte, que nos compromete muito com o futuro da sociedade que
queremos para o nosso país. Se nós, família e escola, nos
propusermos a construir uma sociedade melhor, um mundo melhor,
teremos de fazer essa mudança agora. Temos de nos propor a mudar
agora. Se a violência é produto de uma sociedade individualista, em
que o interesse de poucos se sobrepõe ao desejo e à necessidade da
maioria, ela precisa ser mutilada e aniquilada. Só conseguiremos isso
com a experiência do amor, do afeto e do carinho. Alguém que já
viveu a experiência do amor jamais fará mal a ninguém.

Um indivíduo que recebe de sua família, de sua escola o carinho, o
afeto, o beijo da manhã, o boa-noite, o sorriso e a pergunta de como
foi na escola, se fez os deveres, não terá coragem de queimar o índio,
de espancar a doméstica, nem de balear ou esfaquear ninguém.
Enfim, a violência só existe numa sociedade em que não permeia o
amor, o afeto e o carinho, ou seja, numa sociedade em que o homem
não é o centro, o foco da atenção. Temos de refletir sobre isso para
que possamos moldar o futuro. Se hoje mudarmos a forma de ver o
mundo, de amá-lo, certamente nossos netos terão um mundo melhor
do que aquele que já tivemos um dia.
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Falar em escola é sempre falar em coletivo. A palavra “escola” nos
leva a pensar no coletivo: a escola de Fulano e a escola do educador
Beltrano. Leva-nos a pensar não apenas num prédio, num templo
bonito, mas nas idéias que permeiam, que ultrapassam as paredes.

Assistia a esse belo vídeo da escola, que muito nos emociona, e
pensei em quantas coisas boas já passaram por aquelas paredes,
quantas idéias já circularam naquele prédio. De fato, essas idéias são
o cerne, a essência da palavra “escola”. O prédio tem de ser bonito,
confortável, aprazível, mas as idéias que lá circulam e as
personalidades que lá se formam têm de ser mais importantes do que
aquelas belas paredes.

A Escola Estadual Paula Rocha vem praticando no seu dia-a-dia, ao
longo de sua história, uma filosofia humanista de trabalho, em que o
homem é o centro de suas atenções - no caso, os alunos da escola.
Assim sendo, nossa prática, nossa ação pedagógica, são coletivas.
Digo isso como aluna que fui, como professora e também como
Diretora daquela escola. Falo em nome de todas as Diretoras que ali
passaram; D. Fani foi Diretora quando eu era aluna; depois,
estagiária; e quando me tornei profissional e lá cheguei para trabalhar.
D. Terezinha Esteves foi a próxima. A Elizabete veio depois de D.
Terezinha. Todas me ajudaram a ter essa visão de gestão
democrática e coletiva.

O indivíduo nesse processo, que está sempre em construção, é o
nosso foco: são as crianças aqui tão belamente representadas. E toda
a nossa experiência de vida deve ser repassada a essas crianças - e
procuramos sempre repassá-la -, pois são muito mais importantes do
que as lições indicadas nos livros. As lições dos livros podem ser
feitas por qualquer um. Qualquer um pode ser um autodidata.

Agora, a lição de vida, as experiências, a carga de vida que
trazemos, nossos erros e acertos é que constroem uma personalidade
cidadã em nossos alunos.

No dia 22, em um evento que houve na escola, uma aluna leu uma
redação, de sua autoria, em que ela dizia que aprendeu no Paula
Rocha a reivindicar direitos e a cumprir deveres. Achei isso muito
importante. Mais importante do que reivindicar os direitos é
reconhecê-los, e, mais ainda, cumprir os seus deveres. Durante estes



149

100 anos, a nossa escola alfabetizou, em média, 30 mil pessoas.
Acreditamos que diretamente, muito diretamente, a nossa escola
contribuiu para a sociedade, e vem contribuindo para a sociedade
sabarense, a mineira e, quiçá, a brasileira.

Nossa escola é uma escola antiga, sim. Mas como muito bem disse
o Deputado Wander Borges, ela é antiga sem ser antiquada. Desde os
meus tempos de aluna assisti à preocupação da escola em se
atualizar em todas as áreas, seja na área política, seja na área
econômica, seja, principalmente, na área pedagógica.

Ficamos muito lisonjeados por estarmos aqui recebendo esta
homenagem tão bela, tão pontual e tão importante para a história da
nossa escola. Agradecemos ao Deputado Wander Borges, que
conhece de perto a história da nossa escola, uma vez que é
sabarense e foi Prefeito por dois mandatos. Ele sabe quanto a escola
é amada, querida e desejada pelo povo sabarense. Ficamos muito
felizes e agradecemos, na pessoa do Deputado Doutor Viana, à Casa
ter-nos aberto as suas portas e ter-nos recebido com todo esse
carinho e cuidado.

Para terminar, gostaríamos de deixar a mensagem de que
entendemos, Deputados, que esse é um ato de valorização da
educação. Entendemos que a Assembléia, ao abrir as suas portas,
trazendo todos esses convidados para homenagear uma escola
pública, que ultimamente tem sido apontada como responsável pelos
fracassos da sociedade, deixa clara a importância que a escola
pública tem na história deste país. Acredito que muitos Deputados
desta Casa sejam fruto de uma escola pública. E tenho a certeza de
que muitos Deputados que ainda virão serão fruto da escola pública
que busca qualidade e melhoria. Apesar de toda carência e de toda
dificuldade com que ela convive, ela persegue o ideal da qualidade de
ensino.

Minha última palavra será parafraseando um autor muito famoso e
que já escreveu coisas muito lindas: “O importante disso tudo é que a
nossa emoção sobreviva”. Muito obrigada.

Execução do Hino da Escola Estadual Paula Rocha
O locutor - Neste instante convidamos os presentes a ouvir o Hino

da Escola Estadual Paula Rocha, que será interpretado por alunos da



150

escola.
- Procede-se à execução do Hino da Escola Estadual Paula Rocha.

Apresentação Musical
O locutor - Neste instante, convidamos os presentes a assistir a

apresentação da Orquestra Musical do Centro Vocacional Tecnológico
- CVT - de Sabará, de violões, que apresentará a música
“Brasileirinho”, de Waldir Azevedo.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Exma. Sra. Martha Luzia Del Rio, Secretária Municipal de Sabará.
Cumprimento a todos os educadores presentes e aos que não
puderam comparecer; à família, como disse a nossa Diretora Elizete,
a mais importante célula da sociedade. Representando a família,
temos o Sr. João da Cruz, que muito nos honra com sua presença. A
diretoria da escola são aqueles que nela trabalham. Temos aqui a
brilhante Diretora Elizete de Paula Alves, em cuja pessoa
cumprimento a todos que ali trabalham.

Cumprimento também os alunos da nossa escola homenageada.
Vocês representam mais de 30 mil alunos que por ali já passaram,
portanto são muito importantes para a história dessa escola; o
conjunto de jovens violonistas que embelezaram esta homenagem
com o “Brasileirinho”. A música é muito importante e imprime o
sentimento de serenidade e companheirismo, pois ninguém toca
sozinho, e o conjunto nos brinda com essa beleza que vocês
apresentaram; Vereadores representantes do povo de Sabará; todos
os que nos honram com sua presença nesta solenidade de
homenagem, aparentemente simples, mas de grande significado para
a escola estadual; amigo Deputado Wander Borges, duas vezes
Prefeito de Sabará, que veio engrandecer esta Casa com sua
presença de homem público, com sua trajetória e disposição
extraordinária de trabalhar muito mais ainda pelo povo de Minas
Gerais e, especialmente, de Sabará. Parabéns por sua proposição, a
qual apoiamos por unanimidade; telespectadores que nos vêem pela
TV Assembléia.

Presença atuante na educação de Minas Gerais há um século,
formando várias gerações, não apenas de sabarenses, mas também
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de alunos de vários Municípios vizinhos, o antigo grupo escolar e atual
Escola Estadual Paula Rocha é, hoje, um patrimônio afetivo de nossa
cultura. Seu endereço, no centro da histórica cidade de Sabará, berço
das melhores tradições mineiras, ocupando um notável edifício,
exemplar de nosso ecletismo arquitetônico com suas linhas
neoclássicas, permitiu que uma infinidade de jovens realizasse sua
busca do conhecimento, ao mesmo tempo em que conquistava sua
formação individual.

A escola, que homenageia com seu nome o emérito educador
Comendador Sétimo de Paula Rocha, deu ao Brasil importantes
personalidades que vieram a se distinguir na medicina, na engenharia,
no direito, em praticamente todas as profissões necessárias ao
desenvolvimento e ao bem-estar da sociedade. Também vários
políticos adquiriram em seus bancos escolares os primeiros hábitos de
uma vida de respeito ao outro, base da democracia, do diálogo e do
consenso. Uma escola nascida pouco depois da República passou e
passa a tantos rapazes e moças valores e idéias tão importantes para
se construir um País solidário, fraterno e justo.

Sabará, a antiga Vila Real de Nossa Senhora da Conceição, com
suas origens ligadas a Manuel Borba Gato e à sangrenta Guerra dos
Emboabas, tem sido um dos mais sólidos baluartes da mineiridade. O
ouro e o ferro, responsáveis por dois importantes ciclos de
desenvolvimento de nossa terra, a pequena pátria mineira, continuam
ainda presentes na vida sabarense. Seu museu, seus templos e
chafarizes, seu casario barroco e sua ópera são vivos testemunhos,
juntamente com a Companhia Belgo-Mineira, dessa síntese da
paisagem econômica de Minas: um coração de ouro em peito de ferro.

O turista que hoje percorre suas ruas, outrora freqüentadas por
nossos imperadores ou, ainda, pelos Governadores dos tempos
coloniais, quando a povoação era conhecida como Sabarabuçu,
também terá olhos para a escola ao atravessar a Praça Melo Viana.
Sua arquitetura sugere um diálogo com outros estilos do passado,
mostrando um novo capítulo na passagem do tempo, expressando
sua própria linguagem e concepção de arte.

O turista apenas não terá como imaginar, como sabe tão bem o
povo de Sabará, que a maior importância desse edifício é ter
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aprimorado tantas almas, construindo bons cidadãos, capazes de
transitar entre a tradição e as transformações sociais.

Com certeza, uma Sabará do futuro, integrada ao desenvolvimento
do Brasil e de Minas, está-se gestando hoje em seus bancos
escolares.

Os atuais alunos, professores e funcionários, bem como sua
Diretora, a Profa. Elizete de Paula Alves, têm a sorte e a honra de
construir ativamente esse momento histórico. As futuras lembranças
de cada um estarão profundamente marcadas pela memória desse
centenário.

A cada um de vocês, a homenagem desta Assembléia Legislativa,
que, em nome do povo mineiro aqui representado, junta-se a esta
devida e justa comemoração. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos 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 3, 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 3/7/2007.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
19/6/2007

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Juninho Araújo, Paulo Guedes e Lafayette de Andrada (substituindo
este ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BSD),
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 Paulo Guedes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
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correspondência: ofício do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário
de Transportes, da Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas, publicado no Diário do Legislativo de 15/6/2007. Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez,
os Requerimentos nsº 647 e 684/2007. 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 (2),
em que solicita sejam realizadas audiências públicas para debater, no
Município de Paraopeba, a duplicação da BR-040, no trecho entre
Sete Lagoas e Paraopeba, e para discutir a criação de um Fundo
Compensatório que possibilite a aplicação do Decreto nº 32.649, de
1991, que regulamenta a Lei nº 9.760, de 1989, 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;
Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja realizada audiência pública
para debater o aumento do número de acidentes com motociclistas no
Estado, e Dinis Pinheiro, em que solicita seja realizada audiência
pública para obter informações sobre os freqüentes atrasos de ônibus
no Município de Sarzedo, o cancelamento de linhas e a falta de linhas
diretas para Belo Horizonte e a ausência de paradas intermediárias.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Délio Malheiros.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/6/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio,
Neider Moreira, Sebastião Costa e Délio Malheiros, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
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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 1.247, 1.262, 1.264 e 1.267/2007 (Deputado Gilberto Abramo);
1.246, 1.248, 1.269 e 1.271/2007 (Deputado Sebastião Costa); 1.252,
1.254, 1.260, 1.263 e 1.275/2007 (Deputado Delvito Alves); 1.258,
1.265 e 1.274/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.251, 1.255 e
1.270/2007 (Deputado Hely Tarquinio); 1.253, 1.256 e 1.272/2007
(Deputado Sargento Rodrigues); e 1.245, 1.250, 1.259 e 1.273/2007
(Deputado Neider Moreira). 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 1.280, 1.093 e 1.182/2007 este com a Emenda nº
1 (relator: Deputado Gilberto Abramo); Projeto de Lei Complementar
nº 17/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de
redistribuição); 37/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Neider Moreira); 15/2007 na forma do Substitutivo nº 1 e
1.141/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 1.028/2007 na forma
do Substitutivo nº 1 e 1.221/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva). O parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº 12/2007 no
1º turno deixa de ser apreciado em virtude de prorrogação de prazo
solicitada pelo relator, Deputado Delvito Alves. Os Projetos de Lei nºs
18, 125, 1.065 e 1.133/2007 são retirados da pauta, a requerimento do
Deputado Gilberto Abramo, aprovado pela Comissão. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade no 1º turno dos
Projetos de Lei nºs 164, 470, 1.128, 1.190 e 1.215/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 1.144 e 1.069/2007 (relator: Deputado
Neider Moreira); 39 e 80/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa); e
588 e 865/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). O Projeto de Lei
Complementar nº 23 e o Projeto de Lei nº 1.008/2007 são retirados da
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pauta, a requerimento, respectivamente, do Deputado Sargento
Rodrigues e do Deputado Neider Moreira, aprovado pela Comissão.
Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.149, 898 e 1.019/2007 no
1º turno deixam de ser apreciados em virtude de prorrogação de prazo
solicitada pelo relator, Deputado Gilberto Abramo. São convertidos em
diligência à Secretaria de Fazenda o Projeto de Lei nº 728/2007
(relator: Deputado Gilberto Abramo); à Secretaria de Planejamento e
Gestão os Projetos de Lei nºs 1.236/2007 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio, em virtude de redistribuição) e 1.237/2007 (relator:
Deputado Neider Moreira, em virtude de redistribuição); ao Prefeito
Municipal de Padre Carvalho o Projeto de Lei nº 1.240/2007 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva). 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 parecer que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº
1.245/2007 (relator: Deputado Neider Moreira). 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 1.184, 1.186, 1.199,
1.231, 1.241, 1.242 e 1.244/2007; à Secretaria de Educação o Projeto
de Lei nº 1.222/2007; e ao DER-MG o Projeto de Lei nº 1.226/2007.
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, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Neider Moreira -

Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Hely
Tarqüínio.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/6/2007
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ronaldo Magalhães, Wander Borges e Paulo Guedes, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Ronaldo Magalhães, 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 discutir e votar proposições da
Comissão e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento dos
Deputados Weliton Prado e Ronaldo Magalhães em que solicitam seja
realizada reunião para se debater, em audiência pública, a suspensão
da implementação do Programa Nacional de Universalização do
Acesso e Uso da Energia Elétrica - Luz para Todo sem Minas Gerais,
tendo em vista a não-renovação do contrato firmado entre a Eletrobrás
e a Cemig. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Neider Moreira -

Lafayette Andrada - Domingos Sávio.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 26/6/2007
Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão, Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Maria Lúcia Mendonça,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 1.176/2007 (Deputada Gláucia Brandão);
1.194/2007 (Deputado Dimas Fabiano); e 1.219/2007 (Deputada
Rosângela Reis), em turno único. 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. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 1.177/2007 (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 1.053/2007 (relator: Deputado Dimas Fabiano) e 806/2007
(relatora: Deputada Gláucia Brandão), que receberam parecer por
suas aprovações. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento
nº 736/2007. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nºs 713, 819 e 977/2007. 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, 3 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Antônio

Genaro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 696/2 007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por
objetivo dar denominação ao trecho rodoviário que liga os Municípios
de Iturama e União de Minas.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 10/4/2007, 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.

Com o objetivo de obter informações sobre o referido trecho, a
proposição foi baixada em diligência ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado - DER-MG. De posse da resposta, passamos ao
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exame da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 696/2007 tem por finalidade dar a denominação
de Guilherme Simão Nunes ao trecho rodoviário que liga os
Municípios de Iturama e União de Minas.

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, estão, por sua vez, previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para melhor atender às
suas peculiaridades. Quanto ao Estado, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no §1° do art. 25 d a 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, desde que tais bens lhe pertençam.

Ressalte-se, entretanto, que o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado - DER-MG -, por meio do Ofício DG-1293/2007,
esclarece que o trecho da Rodovia MGT-497, entre os Municípios de
Iturama e União de Minas, já possui a denominação de Tércio
Wanderley, atribuída pela Lei nº 15.353, de 2004.

Tendo em vista essa constatação e que toda homenagem pública
deve perpetuar-se, ou seja, o caráter de perenidade deve ser
respeitado, salvo o aparecimento de fato novo que desabone o
homenageado, o que não ocorre no caso, este relator entende não ser
razoável a continuidade da tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 696/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Delvito Alves.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 656/2007
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 para a Saúde - Salus -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo”, em 5/4/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 656/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação para a Saúde, 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 e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 27, que, em
caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, ou a entidade pública e, pelo art. 28, que as atividades dos
diretores serão inteiramente gratuitas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 656/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 814/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela
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visa declarar de utilidade pública a Casa de Promoção Humana, com
sede no Município de Patos 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,
“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, que tem como finalidade principal prestar assistência às
pessoas carentes, especialmente idosos, deficientes e andarilhos.

Para consecução de seus propósitos, proporciona-lhes abrigo;
fornece-lhes alimentação e vestuário; propicia-lhes atendimento
médico; presta-lhes assistência moral e espiritual; celebra convênios
com entidades públicas e privadas para subsidiar suas iniciativas.

Dessa maneira, disponibiliza para os seus assistidos um ambiente
saudável, visando melhorar suas condições de vida e de 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 814/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 941/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº

941/2007 tem por objetivo declarar de utilidade pública o Círculo de
Orquidófilos de Brasópolis, com sede no Município de Brasópolis.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 941/2007 tem por finalidade declarar de utilidade
pública o Círculo de Orquidófilos de Brasópolis, 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.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade determina, no item 1 do
art. 16, que todos os cargos da diretoria são considerados honoríficos,
não cabendo remuneração alguma por seu exercício, e, no parágrafo
único do art. 48, que em caso de dissolução da entidade, o patrimônio
remanescente será revertido em favor da Associação de Pais e
Amigos do Excepcional - Apae.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 941/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.076/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Grupo da
Fraternidade Aprendizes do Evangelho, 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 aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.076/2007 tem por finalidade declarar de
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utilidade pública o Grupo da Fraternidade Aprendizes do Evangelho,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a matéria em tela,
determina, em seu art. 1º, que pode ser declarada de utilidade pública
a associação ou a fundação constituída no Estado com o fim exclusivo
de servir desinteressadamente à coletividade.

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

Cabe ressaltar, nesse ponto, que a Constituição da República, no
inciso I do art. 19, impõe a separação entre instituições
governamentais e religiosas ao vedar aos entes federativos
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança, ressalvada a inter-relação de
interesse público de autoridades governamentais e religiosas, na
forma da lei.

Assim, o Texto Constitucional consagra o princípio da separação
entre o Estado e entidades religiosas, tendo em vista garantir a
liberdade de crença, um dos mais importantes direitos individuais,
previsto no art. 5º, VI, da Carta Magna.

Ressalte-se que, de acordo com o art. 1º de seu estatuto
constitutivo, o Grupo da Fraternidade Aprendizes do Evangelho é uma
associação religiosa, que tem por fins o estudo, a prática e a difusão
do espiritismo em todos os aspectos, com base nas obras de Alan
Kardec, a união solidária das sociedades espíritas e a unificação do
movimento espírita.

Em vista disso, a declaração dessa entidade como de utilidade
pública contraria os preceitos constitucionais que impõem a tolerância
religiosa e a proibição de o Estado estabelecer alianças com
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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 1.076/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.078/2007
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 Beneficente Cristo Verdade
que Liberta - Abecvel -, 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 1.078/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente Cristo Verdade que Liberta, com sede no
Município de Belo Horizonte, que tem por finalidade recuperar
crianças, jovens e adultos das conseqüências do uso das drogas, do
tabagismo, do consumo de álcool e outros vícios que determinam
dependência física e psicológica. Desenvolve ainda ações de
prevenção e busca integrar seus assistidos na família, na sociedade e
no mercado de trabalho. Promove reuniões com recuperandos e
familiares, nas quais são debatidos problemas de ambas as partes,
tendo em vista a reativação dos laços afetivos que os uniam.

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

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

1.078/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
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Domingos Sávio, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.100/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, a proposição em tela

objetiva declarar de utilidade pública a Casa da Sopa Tia Euzápia,
com sede no Município de Patos de Minas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.100/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Casa da Sopa Tia Euzápia, com sede no Município de Patos de
Minas, que tem como objetivo a promoção social de pessoas carentes
e marginalizadas. Em vista disso, promove visitas periódicas a
hospitais, asilos e prisões para acudir às necessidades mais urgentes
de doentes, idosos e reclusos. Atende, ainda, aos necessitados em
geral, realizando trabalho voluntário de alfabetização de adultos,
promovendo cursos profissionalizantes e ações contra a desnutrição e
a mortalidade infantil, oferecendo orientação sobre planejamento
familiar e noções de puericultura e distribuindo cestas básicas, sopa,
leite, legumes e frutas.

Isso posto, acreditamos ser a entidade merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.100/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.135/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela visa
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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.

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 1.135/2007 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,
que presta relevantes serviços à comunidade rural local, 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 da saúde; oferece aos mais carentes serviços de
assistência social; orienta sobre a preservação da natureza; firma
convênios com órgãos públicos e com a iniciativa privada para
subsidiar suas iniciativas.

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

nº 1.135/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.146/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Bairros Santo Antônio, São Joaquim e Cohab Pontal, com sede no
Município de Pratápolis.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidae 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 1.146/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária dos Bairros Santo Antônio, São Joaquim e
Cohab Pontal, com sede no Município de Pratápolis, que tem por
objetivo a valorização dos moradores dessas áreas. Assim, ela
executa programas em apoio à cultura e ao lazer, contribuindo para
melhoria das suas condições de vida.

Promove, ainda, festivais, feiras, exposições, leilões e bailes,
visando angariar recursos para sua manutenção e para aquisição de
gêneros de primeira necessidade, doados aos mais carentes. Fornece
suporte para as iniciativas do poder público realizadas em prol dos
interesses e demandas dos moradores da região em que atua.

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

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

1.146/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.148/2007

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 entidade Projeto Vida e Verde - Pró-
Viver -, com sede no Município de Betim.

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 1.148/2007 pretende declarar de utilidade pública

a entidade Projeto Vida e Verde, com sede no Município de Betim,
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que possui como finalidade primordial o desenvolvimento de
programas voltados para a preservação ambiental e para a educação
de jovens e adultos, de modo que aprendam a respeitar o patrimônio
natural.

Também presta assistência a crianças e adolescentes em situação
de risco pessoal e social, implementando as atividades realizadas pelo
poder público. Assim, contribui para a observância da legislação,
notadamente do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei
Orgânica da Assistência Social.

Desenvolve, ainda, atividades que dão suporte às famílias,
auxiliando-as a fortalecer os vínculos familiares e o sentimento
comunitário.

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

nº 1.148/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.152/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Casa da Criança Professora Nilmara
Renó Carneiro, com sede no Município de Piranguinho.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua jurididicidade, 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 1.152/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Casa da Criança Professora Nilmara Renó Carneiro, com sede no
Município de Piranguinho, que tem por finalidade prestar atendimento
a crianças até 7 anos, regularmente matriculadas na instituição e que
tenham mães que trabalhem fora, impossibilitadas de educar seus
filhos em casa.

Também desenvolve projetos para atender a crianças e
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adolescentes de 7 a 14 anos, motivo pelo qual tem trabalhado para
arrecadar fundos necessários à sua implantação, o que vai ampliar
suas iniciativas em prol do bem-estar da comunidade.

Isso posto, acreditamos ser a entidade merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.152/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.155/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela
tem por objetivo alterar dispositivo da Lei nº 11.579, de 1º/9/94, que
declara de utilidade pública a Comissão de Desenvolvimento de Santa
Bárbara - Codesb -, com sede no Município de Rio Preto.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno, a
proposição foi publicada no diário oficial, em 25/5/2007, e a seguir
encaminhada ao presente órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 1.155/2007 de alterar o art. 1º da Lei nº

11.579, de 1º/9/94, que declara de utilidade pública a Comissão de
Desenvolvimento de Santa Bárbara - Codesb -, com sede no
Município de Rio Preto, com o objetivo de atualizar o nome do
Município onde fica a sede da entidade, em virtude da emancipação
de Santa Bárbara do Monte Verde, antes Distrito do Município de Rio
Preto, decorrente da Lei nº 12.030, de 1995.

É importante ressaltar que a alteração proposta incide somente
sobre o nome do Município sede da entidade, continuando esta com
as mesmas características e finalidades, em cumprimento dos
requisitos exigidos pela Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre
declaração de utilidade pública.

O projeto em análise visa, pois, sanar a imprecisão que passou a
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existir na Lei nº 11.579, de 1994, com a criação, pela Lei nº 12.030, de
1995, do Município de Santa Bárbara do Monte Verde, atual sede da
Codesb.

Nesse sentido, deve-se observar a Lei Complementar nº 78, de
2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação
das leis do Estado. Esta norma, em seu art. 13, determina que uma lei
deve ser modificada por meio de outra lei que lhe dê nova redação,
acrescente ou revogue dispositivo.

Não há, portanto, óbice à tramitação do projeto de lei em análise
nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.155/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.156/2007
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 Beneficente Serra
Viva, 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 1.156/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente Serra Viva, com sede no Município de Belo
Horizonte, que possui como finalidade primordial atividades culturais e
educacionais.

Para alcançar seus objetivos, promove cursos diversos, divulga
eventos artísticos, mantém uma orquestra de jovens, defende a
conservação do patrimônio histórico e desenvolve atividades de
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preservação do meio ambiente. Ainda, promove e apóia ações de
assistência social, que são levadas a comunidades mais carentes.

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

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

nº 1.156/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.185/2007

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 Casa de Apoio Porto Esperança, 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 1.185/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Casa de Apoio Porto Esperança, com sede no Município de Belo
Horizonte, que possui como finalidade essencial hospedar,
gratuitamente, pessoas doentes vindas de outros Municípios,
comprovadamente carentes e que não sejam portadoras de doenças
que demandem a assistência de profissionais técnicos.

Mantendo-as em ambiente adequado à melhoria de suas condições
de vida e bem-estar, presta-lhes, também, apoio espiritual e moral.

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

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

nº 1.185/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
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Walter Tosta, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.187/2007
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 o Instituto Scala, com sede no Município
de Sacramento.

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 1.187/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Scala, com sede no Município de Sacramento, que tem por
finalidade a defesa dos direitos da criança e do adolescente, bem
como a promoção de diversas iniciativas que visem ao seu
desenvolvimento. O seu trabalho inclui o desenvolvimento de projetos
educacionais e culturais dirigidos a esses segmentos e, para tanto,
utiliza recursos próprios ou provenientes de convênios e parcerias
com empresas ou órgãos públicos. Além do mais, estabelece laços de
cooperação com instituições que tenham objetivos similares aos seus.

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

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

1.187/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.189/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação Cultural Núcleo de
Informação e Expressão Holística, com sede no Município de
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Luminárias.
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 1.189/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Cultural Núcleo de Informação e Expressão Holística,
com sede no Município de Luminárias, que tem como objetivo
principal promover ações de cunho socioeducativas. Na consecução
de seus propósitos, desenvolve atividades culturais e educacionais,
orienta sobre a preservação do meio ambiente, promove a geração de
empregos para os seus associados e realiza seminários sobre
demandas sociais contemporâneas. Dessa maneira, contribui para o
aprimoramento dos valores morais e éticos dos seus assistidos,
buscando desenvolver em seu caráter atitudes adequadas ao bom
convívio social.

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

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

nº 1.189/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.191/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública a Creche Renascer da
Criança, 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.191/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Renascer da Criança, com sede no Município de Uberlândia,
que se propõe a criar e manter estabelecimento dotado de modernos
equipamentos, no qual as crianças têm atenção e ensino inteiramente
gratuito ministrado por educadores especializados.

Dentro do seu propósito, a Creche firmará convênios e parcerias
com instituições privadas e órgãos públicos para propiciar assistência
médica e psicológica aos seus assistidos, promovendo, assim,
socialmente a criança e seus responsáveis.

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

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

1.191/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.193/2007

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 Instituto Virtus, com sede no
Município de Uberlândia.

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 1.193/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Virtus, com sede no Município de Uberlândia, que possui
como finalidade primordial promover a melhoria da qualidade de vida
das pessoas portadoras de necessidades especiais.

Dessa forma, oferece-lhes atividades recreativas, sociais, esportivas
e culturais, promove sua inserção no mercado de trabalho, organiza



174

cursos para a formação de profissionais especializados em lidar com
portadores de necessidades especiais, publica livros, organiza
núcleos de estudos e passa filmes pertinentes aos interesses de seus
associados e da comunidade.

Suas atividades são executadas com base nos princípios da ética e
cidadania, de modo a assegurar aos seus assistidos 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 1.193/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.216/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em análise
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Produtores Rurais dos Coelhos e Adjacências, com sede no Município
de Candeias.

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 1.216/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais dos Coelhos e
Adjacências, com sede no Município de Candeias.

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
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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. 42 que, no
caso de sua dissolução, seu patrimônio remanescente será doado a
instituição congênere, para ser aplicado nas mesmas finalidades que
possuía o doador, e no art. 43 que é vedada a remuneração da
diretoria e do conselho fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.216/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.223/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em análise tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo de Apoio e
Prevenção Oncológica de Governador Valadares - Gapon -, com sede
no Município de Governador Valadares.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7/6/2007 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 1.223/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Grupo de Apoio e Prevenção Oncológica de
Governador Valadares - Gapon.

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
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idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do

art. 30, que ela não remunera nem concede vantagens ou benefícios a
seus Diretores, sócios ou Conselheiros e, no art. 31, que, caso seja
ela extinta, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere de fins filantrópicos, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.223/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.225/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, a proposição em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores
Rurais do Distrito de Juiraçu, com sede no Município de São
Domingos do Prata.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7/6/2007 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 1.225/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais do Distrito de Juiraçu, com sede no
Município de São Domingos do 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 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
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idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.
Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 26, que as

atividades dos Diretores, dos Conselheiros ou dos instituidores não
serão remuneradas e, no art. 28, que, dissolvida ela, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere do Município,
juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.225/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.231/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública o Circolo Italo-
Brasiliano di Ouro Fino, com sede no Município de Ouro Fino.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 12/6/2007 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 1.231/2007 visa declarar de utilidade pública o

Circolo Italo-Brasiliano di Ouro Fino, com sede no Município de Ouro
Fino.

As disposições sobre declaração de utilidade pública encontram-se
na Lei nº 12.972, de 1998, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005. Seu
art. 1º estabelece como requisitos para as associações e fundações
constituídas no Estado serem declaradas de utilidade a comprovação
de que sejam dotadas de personalidade jurídica, funcionem há mais
de um ano e as respectivas diretorias sejam compostas por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Portanto, as entidades declaradas de utilidade pública são as
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fundações ou associações constituídas no Estado, sem fins lucrativos,
com o fim de servir desinteressadamente à coletividade.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.231/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.232/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, a proposição em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Movimento Popular de
Cidadania e Ouvidoria Pública do Município de Santa Luzia, com sede
nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 12/6/2007 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 1.232/2007 visa a declarar de utilidade pública o

Movimento Popular de Cidadania e Ouvidoria Pública do Município de
Santa Luzia.

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. 67, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere e, no art. 69, que a nenhum dos membros da
diretoria e dos demais órgãos da administração será lícito perceber
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remuneração pelo exercício de suas atribuições.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.232/2007.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.234/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto em tela tem por

objetivo declarar 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.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 12/6/2007 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 1.234/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Mobilizadora de Ações e Resgate à
Cidadania das Crianças e Itinerante 4 de Agosto, com sede no
Município de Coronel Fabriciano.

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 Diretores e Conselheiros, bem como
as dos associados, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
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recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e no art.
32, que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente
será destinado 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 1.234/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.238/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

Projeto de Lei nº 3.760/2006, a requerimento do Deputado Dinis
Pinheiro, tem por objetivo declarar de utilidade pública o Clube de
Galope de Turmalina, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 12/6/2007 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 1.238/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Clube de Galope de Turmalina.
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. 30 que
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios,
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não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, e, no parágrafo
único do art. 34, que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio
remanescente será doado a instituição congênere, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

A emenda apresentada ao art. 1º, na parte conclusiva, tem por único
objetivo acrescentar o nome do Município onde a entidade está
sediada.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.238/2007, 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 Clube de Galope de

Turmalina, com sede no Município de Turmalina.”.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.239/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

Projeto de Lei nº 3.717/2006, a requerimento do Deputado Dinis
Pinheiro, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
de Amigos da Fundação de Educação Artística - Flama -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 12/6/2007 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 1.239/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Amigos da Fundação de Educação
Artística - Flama -, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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. 46 que os
membros da diretoria e dos conselhos deliberativo e fiscal não são
remunerados e no art. 47 que, no caso de sua dissolução, seu
patrimônio remanescente será destinado à Fundação de Educação
Artística.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.239/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.246/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 54/2007, 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
da Ponte.

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 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 1.246/2007 tem por escopo seja dada a

denominação de Professora Maria Beltrão de Almeida à escola
estadual localizada na Rua Varzelândia, s/nº, Bairro Santo Antônio da
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Boa Vista, no Município de São João da Ponte.
No que se refere 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
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
dispõe sobre a matéria, estabelecendo 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 aoMinistério Público, sendo adequada a apresentação
do projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização
da administração pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.246/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.248/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da
Mensagem nº 56/2007, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar denominação a escola estadual situada no Município de
Manhumirim.

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 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 1.248/2007 tem como finalidade denominar de

Escola Estadual Nicéas Ferreira Aguiar a escola estadual situada na
Rua Eloy Ubirajara, s/nº, Bairro Santo Antônio, no Município de
Manhumirim.

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 nemdo
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 1.248/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.251/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo de Apoio aos
Pacientes com Câncer de São Gonçalo do Sapucaí - Reviva -, com
sede naquele Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/6/2007 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 1.251/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Grupo de Apoio aos Pacientes com Câncer de São
Gonçalo do Sapucaí.

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
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idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.

23 que as atividades dos seus Diretores não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, dividendo, bonificação,
benefício, ajuda de custo ou vantagem e no art. 33, 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 1.251/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.252/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o Projeto de Lei nº

1.252/2007 visa declarar de utilidade pública a Associação de
Produtores Rurais da Comunidade do Ibiruçu, com sede no Município
de Campos Gerais.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/6/2007 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 1.252/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Produtores Rurais da Comunidade do Ibiruçu, com
sede no Município de Campos Gerais

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
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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. 34, que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como a dos sócios, não
serão remuneradas; e no art. 36, que em caso de sua dissolução o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Apenas para retificar o nome da entidade em consonância com a
forma consignada no art. 1º do seu estatuto, cumpre-nos emendar o
art. 1º do projeto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.252/2007, com a seguinte Emenda nº
1.

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

Produtores Rurais do Ibiruçu, com sede no Município de Campos
Gerais.”.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.253/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, a proposição em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Produtores Rurais das Comunidades Ponte Funda, Descaroçador,
Pinhal, Catirina e Macuco, com sede no Município de Campos Gerais.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/6/2007 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 1.253/2007 visa declarar de utilidade pública a
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Associação de Produtores Rurais das Comunidades Ponte Funda,
Descaroçador, Pinhal, Catirina e Macuco, com sede no Município de
Campos Gerais.

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. 34, que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios,
serão inteiramente gratuitas; e no art. 36, que em caso de sua
dissolução os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere juridicamente constituída e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.253/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.254/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Produtores e
Mulheres Rurais da Comunidade do Galo, com sede no Município de
Campos Gerais.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/6/2007 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
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O Projeto de Lei nº 1.254/2007 tem por finalidade declarar de
utilidade pública a Associação de Produtores e Mulheres Rurais da
Comunidade do Galo, com sede no Município de Campos Gerais.

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.
34, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como
as dos sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e no art.
36, que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.254/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.256/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, a proposição em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Produtores Rurais da Comunidade do Caxambu, com sede no
Município de Campos Gerais.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/6/2007 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.256/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação de Produtores Rurais da Comunidade do Caxambu, com
sede no Município de Campos Gerais.

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. 34, que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios,
serão inteiramente gratuitas; e, no art. 36, que em caso de sua
dissolução os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere juridicamente constituída e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.256/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.258/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade denominada Ação
Social Ágape - ASA -, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/6/2007 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
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O Projeto de Lei nº 1.258/2007 tem por finalidade declarar de
utilidade pública a entidade denominada Ação Social Ágape - ASA -,
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 constitutivo da instituição determina no art.
29 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, e no art. 30
que os cargos de Diretor e Conselheiro não serão remunerados,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação
ou vantagem.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.258/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Neider

Moreira - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.259/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o Projeto de Lei nº

1.259/2007 tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Mãe Sozinha - AMS -, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/6/2007 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
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O Projeto de Lei nº 1.259/2007 tem por finalidade declarar de
utilidade pública a Associação Mãe Sozinha - AMS -, 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.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade determina no art. 25 que
ela não remunera nem concede vantagens ou benefícios, por
nenhuma forma ou título, a seus Diretores, Conselheiros, associados,
instituidores, benfeitores ou equivalentes, e, no art. 28, que, em caso
de extinção ou dissolução, seu patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.259/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.264/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei nº

1.264/2007 tem por objetivo declarar de utilidade pública o Teuto
Esporte Clube, com sede no Município de Betim.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/6/2007 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 1.264/2007 tem por finalidade declarar de
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utilidade pública o Teuto Esporte Clube, com sede no Município de
Betim.

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

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.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade determina, no art. 99, que
o exercício das funções de Presidente, Vice-Presidente, Conselheiros
e membros de comissões será gracioso, não sendo passível de
qualquer remuneração; e no art. 110, que caso seja ela dissolvida seu
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
legalmente constituída ou a instituição filantrópica detentora do título
de utilidade pública estadual.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.264/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.265/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Lar de Assistência
Social Ernestina Maria de Almeida - LAS-EMA -, com sede no
Município de Ipanema.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/6/2007 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
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O Projeto de Lei nº 1.265/2007 visa declarar de utilidade pública o
Lar de Assistência Social Ernestina Maria de Almeida - LAS-EMA -,
com sede no Município de Ipanema.

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. 28, que as
atividades dos Diretores, dos Conselheiros, dos associados e dos
benfeitores serão inteiramente gratuitas e, no art. 32, que, sendo ela
dissolvida, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.265/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.267/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Educacional Anjos de
Deus, com sede no Município de Sabará.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/6/2007 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 1.267/2007 tem por finalidade declarar de
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utilidade pública o Instituto Educacional Anjos de Deus, com sede no
Município de Sabará.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
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.
24, que os seus Diretores, Conselheiros, sócios, instrutores,
benfeitores ou equivalentes não serão remunerados, sendo-lhes
vedado o recebimento de benefícios ou vantagens; e no art. 28 que,
na hipótese 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 1.267/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.270/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem nº 58/2007, o Projeto de Lei nº 1.270/2007, que tem por
objetivo dar denominação à sede da Promotoria de Justiça Estadual
de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico do Estado de Minas
Gerais.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/6/2007 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,
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III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.270/2007 tem por objetivo dar 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, localizada no Município de Belo Horizonte.

No que se refere 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
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 dos Poderes Legislativo e
Judiciário, 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.

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 1.270/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.272/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, a proposição em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Catadores
do Vale do Paraopeba, com sede no Município de Brumadinho.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 16/6/2007 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 1.272/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação de Catadores do Vale do Paraopeba, com sede no
Município de Brumadinho.

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 parágrafo único do
art. 20, que o exercício das funções da diretoria e do conselho fiscal
não pode ser remunerado; e, no art. 35, que, sendo ela dissolvida, o
patrimônio líquido remanescente será transferido a outra pessoa
jurídica 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 Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público, e que preferencialmente tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.272/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.274/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela
objetiva declarar 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.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/6/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.274/2007 pretende declarar 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,
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. 3º do seu estatuto determina que o Conselho não
remunere seus dirigentes, membros natos e vogais, Conselheiros,
instituidores, benfeitores ou equivalentes; e o art. 23 dispõe que,
sendo ela dissolvida, o patrimônio líquido será destinado ao Conselho
Metropolitano de Juiz de Fora ou a entidade congênere, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Portanto, a entidade atende à exigência consubstanciada no art. 1º
da Lei nº 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.274/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Neider

Moreira - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI
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COMPLEMENTAR Nº 17/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Procurador-Geral do Estado, o projeto de lei

complementar em epígrafe altera dispositivos 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.

A proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria. Em seguida, a Comissão
de Administração Pública, em sua análise de mérito, opinou pela
aprovação da proposta em sua forma original.

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O objetivo da proposição em tela é dar nova redação ao § 2º do art.

18 e acrescentar os incisos XV e XVI e os §§ 5º, 6º e 7º ao art. 119 da
Lei Complementar nº 34. A modificação prevista para o art. 18
estabelece que compete ao Procurador-Geral de Justiça disciplinar,
por meio de resolução, o pagamento de indenização decorrente da
designação de membros do Ministério Público para plantões em finais
de semana, feriados ou em razão de outras medidas urgentes. 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, feriados ou em razão de
outras medidas urgentes.

A proposição altera, ainda, o anexo da referida lei complementar,
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.

De acordo com o art. 200 da lei complementar em referência, a
gratificação por acumulação de atribuições é devida ao membro do
Ministério Público que for designado para atender,
concomitantemente, em substituição, mais de uma Procuradoria de
Justiça ou Promotoria de Justiça na mesma Comarca em que for
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titular. De acordo com o projeto, a resolução do Procurador-Geral de
Justiça que disciplinará o pagamento da gratificação por cumulação
de atribuições deverá obedecer a um teto de até 15% (quinze por
cento) sobre o valor do subsídio mensal do membro do Ministério
Público. Atualmente o subsídio do Procurador de Justiça é de R$
22.111,25, conforme disposto na Lei nº 16.079, de 26/4/2006, que
estabelece o subsídio dos membros do Ministério Público de Minas
Gerais.

Finalmente, estabelece o projeto 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.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Administração Pública
opinou ser justo e razoável pagar indenização para quem trabalha fora
da sua jornada regular ou, em regime de substituição, acumula
atribuições. Ademais, destacou que como os membros do Ministério
Público necessitam dos servidores da instituição para desempenhar
com esmero as 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
de Nova Serrana, que passam a ser classificadas como de segunda
entrância e integradas por duas Promotorias de Justiça, destacou a
comissão de mérito que tais mudanças tornam mais racional e, por
conseguinte, mais eficiente o atendimento feito pelo Ministério Público
às populações das citadas cidades e suas respectivas regiões.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a
esta Comissão analisar, destaca-se que o Procurador-Geral de justiça,
no Ofício nº 2/2007, que encaminhou a esta Casa o projeto de lei
complementar em comento, declara que as medidas que influem nas
despesas da instituição irão gerar 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.
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Vale ressaltar que o Ministério Público deverá estar atento à
observância dos limites impostos pela Lei Complementar nº 101, de
4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, quando da análise
do impacto financeiro da implantação das medidas criadas pelo
projeto os quais, evidentemente, aumentarão as despesas de custeio
e de pessoal daquele órgão. A norma em questão estabelece, em seu
art. 17, que os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter
continuado deverão ser instruídos com a estimativa do impacto
orçamentário e financeiro no exercício em que devam entrar em vigor
e nos dois subseqüentes e demonstrar a origem dos recursos para
seu custeio. Estabelece, também, a obrigatoriedade da comprovação
de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de
resultados fiscais previstas na  Lei  de  Diretrizes Orçamentárias -
LDO -, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser
compensados pelo aumento permanente da receita ou pela redução
permanente da despesa. Já o art.16 da referida norma exige que a
despesa pretendida seja objeto de dotação específica e suficiente ou
abrangida por crédito genérico, com previsão na Lei Orçamentária
Anual, de maneira a não ultrapassar os limites estabelecidos para o
exercício. Determina, enfim, sua absoluta conformidade com as
diretrizes, os objetivos, as prioridades e as metas previstos no Plano
Plurianual de Ação Governamental e na LDO.

De acordo com a Portaria nº 745, de 21/6/2007, da Contadoria Geral
do Estado, que divulga o demonstrativo da execução orçamentária da
administração pública estadual do mês de maio de 2007
(www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral), para o presente
exercício o orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça estipula
gastos de R$616.018.372,00 (seiscentos e dezesseis milhões dezoito
mil trezentos e setenta e dois reais). Desse montante, 96% são
destinados a despesas de pessoal e encargos sociais. Até o mês de
maio, a Procuradoria já tinha executado 39% do seu orçamento.
Quanto às despesas com pessoal, o relatório de gestão fiscal
publicado no “site” do Ministério Público (www.mp.mg.gov.br) afirma
que, em 2006 o total das despesas de pessoal para fins de apuração
do limite previsto na LRF foi de R$407.018.755,02 (quatrocentos e
sete milhões dezoito mil setecentos e cinqüenta e cinco reais e dois
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centavos), representando 1,84% da receita corrente líquida do Estado,
ou seja, abaixo do limite de 2% estabelecido no art. 20 da LRF.

Nesse sentido, o art. 4º da proposição estabelece que as despesas
decorrentes das mudanças propostas correrão à conta das dotações
orçamentárias consignadas para o Ministério Público. Por sua vez, o
art. 5º estabelece que a implementação do disposto no projeto
observará o estabelecido no art. 169 da Constituição da República e
as normas pertinentes da LRF.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 17/2007, na forma original.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião

Helvécio - Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho - Durval Ângelo (voto
contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 700/2007
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em

análise, fruto do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.847/2004,
estabelece normas de segurança para carga e descarga de valores
em estabelecimentos financeiros e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 10/4/2007, a proposição foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com as Emendas nºs 1 e 2.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XV, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela pretende estabelecer normas de segurança

para carga e descarga de valores em estabelecimentos financeiros,
com a finalidade de garantir a segurança da população, bem como a
do patrimônio público e privado. Assim, o projeto em exame visa
estabelecer, como medida preventiva, que a carga e descarga de
valores seja feita no interior das agências bancárias, em local
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protegido e de acesso restrito, reduzindo a possibilidade de assaltos e
os riscos à segurança da população.

Nosso entendimento corresponde ao apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça em seu parecer: a matéria se insere no âmbito
da segurança pública, tendo o Estado competência para legislar.

Segundo o enunciado do art. 144 da Constituição da República, a
segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Cabe ao Estado criar mecanismos para que a população e o
patrimônio, tanto público como privado, sejam resguardados pelas
corporações responsáveis pela segurança pública, conforme
determina o art. 2º, V, da Constituição mineira, que dispõe ser uma
das prioridades do Estado criar condições para assegurar a segurança
e a ordem pública. Portanto, as medidas concernentes à segurança
pública são afetas ao Estado, exclusivamente.

Muitas agências bancárias estão localizadas em áreas com grande
circulação de pessoas. Principalmente nos maiores centros urbanos, a
carga e descarga de valores é realizada durante o horário bancário,
quando os carros-fortes estacionam, na maioria das vezes, em locais
não apropriados e os seguranças das transportadoras atravessam a
calçada carregando malotes com valores para suprir as agências ou
para recolhê-los ao final do expediente bancário.

Essa prática pode facilitar a ocorrência de assaltos à mão armada.
Os seguranças dessas empresas que transportam valores portam
armas de grosso calibre e, em caso de assalto ou roubo, podem fazer
uso dessas armas, colocando em risco a segurança dos cidadãos.

Segundo a proposição, os estabelecimentos bancários terão um
prazo de 180 dias para se adequarem ao previsto no projeto. Até que
isso aconteça, julgamos importante haver fiscalização,
cotidianamente, para que as vagas definidas para carga e descarga
de valores fiquem sempre desocupadas, evitando a parada desses
veículos em locais proibidos ou mesmo em fila dupla, já que o tempo é
fundamental para que essa tarefa seja cumprida sempre com o menor
risco para os seguranças e principalmente para a população.

A imprensa tem noticiado com freqüência assaltos e roubos a
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bancos, bem como assaltos à mão armada tendo como vítimas as
transportadoras de valores. Assim, por mais que essas empresas
tomem precauções, o fato delituoso foge ao controle dos seguranças
das transportadoras.

Os bancos constantemente têm recorrido ao Judiciário contestando
a competência dos Estados e Municípios para legislar sobre normas
de funcionamento e segurança dos estabelecimentos bancários,
alegando que a competência para editar normas referentes ao sistema
financeiro nacional é privativa da União. No entanto, em reiteradas
decisões, o Judiciário tem confirmado não haver invasão de
competência, e sim competência concorrente, por se tratar de normas
de segurança pública.

O projeto em análise, ao disciplinar a carga e descarga de valores
com a edição de preceito de ordem legal, busca preservar e
resguardar a segurança da vida humana, merecendo portanto nosso
apoio.

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

700/2007, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Paulo

Cesar.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 963/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
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.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 27/4/2007, a matéria foi
preliminarmente distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer de
mérito, conforme determina o art. 188, c/c o art. 102, XII, do
Regimento Interno.
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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.

Transporte semi-urbano é aquele que, preservando as
características operacionais do transporte urbano, transpõe os limites
do Município, ingressando em área do Município vizinho.

Nossa Carta Magna, no § 2º de seu art. 230, assegura
expressamente aos maiores de 65 anos a gratuidade do transporte
coletivo urbano. Ademais, é dever constitucional em nosso País que a
família, a sociedade e o Estado amparem as pessoas idosas,
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua
dignidade e bem-estar e garantido-lhes o direito à vida.

A Lei Federal nº 10.741, de 2003, garante aos idosos, maiores de 65
anos, o direito à gratuidade do transporte coletivo público urbano e
semi-urbano. Portanto, ao idoso com idade acima de 65 anos, basta
apresentar documento comprobatório da idade para que desfrute
desse benefício.

Quanto ao idoso com idade entre 60 e 65 anos, as condições para o
exercício do direito deverão ser tratadas pela legislação local, assim
consideradas as leis municipais, para o caso do transporte urbano, e
as leis estaduais, para o caso do transporte semi-urbano, por envolver
mais de um Município. Dessa forma, o projeto em tela propõe garantir
também ao idoso maior de 60 anos e menor de 65 anos o benefício no
transporte coletivo semi-urbano, desde que tenha renda igual ou
inferior a dois salários mínimos. Entendemos que essa garantia trará
mais justiça social a nossa população idosa.

A velhice normalmente impõe à pessoa limitações físicas, além da
discriminação por parte dos mais jovens. Levantamentos realizados
apontam que atualmente há mais de 1 bilhão de pessoas idosas no
mundo, número que aumentará para mais de 2 bilhões em 2025. No
Brasil, essa parcela da população forma hoje um contingente de 14,5
milhões de pessoas, que chegará a 30 milhões de pessoas em 2025.

Trata-se de pessoas que, muitas vezes, deixam de visitar parentes e
familiares simplesmente por não poderem arcar com o custo da
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passagem. Ficam, assim, privadas da convivência familiar e
comunitária, além de, muitas vezes, não poderem gozar o direito à
saúde por estarem impedidas de se dirigir ao médico ou se submeter
a tratamento continuado.

As normas impostas, principalmente as constitucionais relativas à
velhice, serão aplicadas quando as autoridades constituídas e a
sociedade civil compreenderem as particularidades do
envelhecimento. O setor de transporte, por exemplo, preocupado com
a rentabilidade, tem resistido ao cumprimento da lei afirmando que o
benefício deve ser suportado pelo usuário comum, verdadeiro
provedor do lucro. O raciocínio tem lógica e é compreensível, contudo
incompatível com os princípios e garantias constitucionais, que são
normas obrigatórias, a cujo sistema estão submetidas todas as
demais.

Nunca é demais mencionar que nossa Constituição Federal, em seu
art. 1º, III, inclui entre seus fundamentos a dignidade da pessoa
humana. E o Estatuto do Idoso, em seus arts. 8º e 9º determina:

“Art. 8º - O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua
proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação
vigente.

Art. 9º - É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à
vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que
permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.”

É portanto, de grande importância o transporte gratuito para essa
população, cuja privação implica o não-atendimento aos princípios
sociais.

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

963/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo, relator - Délio

Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.016/2007

Comissão de Cultura
Relatório

O Projeto de Lei nº 1.016/2007, dos Deputados João Leite, Dalmo
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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 patrimônio
histórico e cultural do Estado os Mercados Distritais do Cruzeiro e de
Santa Tereza, localizados em Belo Horizonte.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição.

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

Fundamentação
A proposição em tela objetiva declarar patrimônio histórico e cultural

do Estado os Mercados Distritais do Cruzeiro e de Santa Tereza,
localizados em Belo Horizonte. Para tanto, determina ao Poder
Executivo a inscrição desses bens no Livro de Registro dos Lugares,
nos termos do inciso IV do § 1º do art. 1º do Decreto nº 42.505, de
15/4/2002, que institui as formas de registro de bens culturais de
natureza imaterial ou intangível que constituem patrimônio cultural do
Estado.

Conforme se depreende da justificação do projeto e do relatório da
Comissão de Constituição e Justiça, a intenção dos autores é
salvaguardar locais que retratam, mais do que um ponto de relações
comerciais, um modo de vida peculiar e estimado pelos mineiros.
Esses mercados são lugares de atividades diversas das que se
desenvolvem nos atuais hipermercados, que carregam o emblemático
estigma da globalização.

São centros de interação da comunidade, onde o importante não
são as transações comerciais em si, mas a forma como elas se
realizam. Não raras vezes, há nesses mercados locais de
entretenimento para adultos e crianças, permitindo que os afazeres
domésticos sejam compatibilizados com o lazer, possibilidade que dá
opções para a convivência familiar e solidifica as relações entre os
membros da comunidade.

Cabe-nos, no entanto, proceder a uma análise que não se limite a
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reconhecer o valor dessas “expressões vivas de nossa mineiridade”
ou desse “ponto de encontro tão declamado por poetas e cantores
mineiros”, conforme salienta o parecer da Comissão precedente.
Devemos proceder a uma análise de mérito que considere todos os
aspectos de que se reveste o patrimônio cultural, inclusive os
jurídicos, por serem inerentes à própria tutela que se busca alcançar.

Alguns esclarecimentos se fazem necessários: o que é patrimônio
cultural? O que são e quais são os bens materiais ou tangíveis e os
bens imateriais ou intangíveis? Quais são as formas de preservação
do patrimônio cultural? Os atos formais que tutelam esse patrimônio
são atos administrativos ou legislativos? Enfim, as respostas a essas
perguntas são considerações fundamentais para o entendimento da
salvaguarda do patrimônio cultural, que é o que se propõe com o
Projeto de Lei nº 1.016/2007.

O conceito de patrimônio cultural está evoluindo continuamente. A
própria Constituição Federal, em seu art. 216, adota uma ótica mais
abrangente, reconhecendo o patrimônio cultural como a memória e o
modo de vida da sociedade brasileira, composto por elementos tanto
materiais como imateriais.

Consideram-se patrimônio cultural as formas de expressão, os
modos de criar, de fazer e de viver, as criações científicas, artísticas e
tecnológicas, as obras, os objetos, os documentos, as edificações e
os demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais e,
finalmente, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico ou
científico. Em todas essas manifestações, são reconhecidos valores
que identificam e perpetuam a memória e os referenciais de um modo
de vida e de uma identidade social.

O conceito de patrimônio cultural constante no art. 216 da
Constituição Federal pode ser considerado como um dos mais
avançados do mundo. Dada a sua amplitude e abrangência, foi
necessário subdividir o patrimônio cultural em subcategorias, de forma
a orientar sua preservação. Assim, há duas grandes categorias de
patrimônio cultural: material ou tangível e imaterial ou intangível.

O patrimônio cultural material compreende bens imóveis, como os
núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos, e móveis, como
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coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais,
bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e
cinematográficos. Note-se que esses bens estão vinculados à
qualidade de algo corpóreo, palpável e, por conseguinte, permanente,
condição própria de imóveis e objetos.

São consideradas patrimônio cultural imaterial as práticas, as
representações, as expressões, os conhecimentos, as técnicas e
também os instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares a eles
associados; as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os
indivíduos que se reconhecem como parte desse patrimônio. O
patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e
constantemente recriado pelas comunidades e grupos em razão de
seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o
que gera um sentimento de identidade e continuidade e contribuem
para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade
humana. O bem que integra o patrimônio imaterial é incorpóreo, frágil
e modificável, características que suscitam, eventualmente, equívocos
quanto a própria natureza do bem. Em uma edificação, que é um bem
material, há elementos imateriais que lhe são inerentes. Nesse
exemplo, subsiste o bem imaterial em razão do bem material, mas
doutrinariamente e juridicamente não se confundem.

No intuito de salvaguardar os bens culturais materiais e imateriais, é
comum confundir a idéia de preservação com o instituto do
tombamento. Preservação é o conceito genérico, e tombamento é
uma das formas para realizá-la. Ao definir esse conceito, a Prof. Sonia
Rabello de Castro, em sua obra “O Estado na preservação de bens
culturais”, Editora Renovar, 1991, pág.5, leciona que “nele podemos
compreender toda e qualquer ação do Estado que vise conservar a
memória de fatos ou valores culturais de uma Nação”. E conclui:
“Portanto, o conceito de preservação é genérico, não se restringindo a
uma única lei, ou forma de preservação específica”.

Quais seriam, então, os instrumentos legais de proteção do
patrimônio cultural? O § 1º do art. 216 da Constituição Federal
relaciona esses instrumentos, sem, no entanto, impedir que outras
formas diferentes das tradicionais sejam aplicadas para alcançar essa
proteção:
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“Art. 216 - (...)
§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade,

promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de
outras formas de acautelamento e preservação”.

A proposição em comento exige, para sua melhor compreensão, um
exame mais acurado de dois instrumentos de preservação: o registro
e o tombamento. O processo de registro, que consubstancia a
proposição, se assemelha ao processo de tombamento, mas não
produz os efeitos limitadores que são próprios deste último.

Embora seja objeto de estudo pelo direito civil, como limitação ao
direito de propriedade que é, o tombamento está subordinado ao
direito administrativo e ao seu sub-ramo, o direito urbanístico.
Instituído em nosso ordenamento jurídico a partir da edição do
Decreto-Lei nº 25, de 30/11/37, que organiza a proteção do patrimônio
histórico e artístico nacional, tombamento significa um conjunto de
ações realizadas pelo poder público com o objetivo de preservar, pela
aplicação de legislação específica, bens móveis e imóveis de valor
histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo
para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou
descaracterizados. Ele é aplicado somente a bens materiais, ou seja,
bens tangíveis, bens palpáveis, de interesse para a preservação da
memória coletiva.

Proceder ao tombamento de um bem cultural representa inscrevê-lo
num dos quatros Livros do Tombo, a saber: Livro do Tombo
Arqueológico, Etnológico e Paisagístico; Livro do Tombo Histórico;
Livro do Tombo das Belas-Artes; e Livro do Tombo das Artes
Aplicadas.

A competência para se tombar bens é atribuída a todos os entes
federados, conforme a doutrina e a jurisprudência atual, tendo como
embasamento jurídico a interpretação combinada do inciso IV do art.
23 com o inciso VII do art. 24 e com os incisos I e II do art. 30, todos
da Constituição Federal.

O tombamento pode atingir bens públicos, conforme o art. 5º do
Decreto-Lei nº 25, de 1937. É efetuado por uma simples notificação
remetida ao ente federado ao qual pertencer ou sob cuja guarda
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estiver a coisa tombada. Quanto aos bens particulares, o tombamento
pode ser voluntário ou compulsório. Será voluntário quando o
proprietário do bem a ser tombado se dirige ao órgão competente e
provoca o tombamento de livre e espontânea vontade ou, ainda,
quando notificado do processo, concorda sem se opor ao ato de
tombamento. O compulsório acontece quando o órgão competente dá
início ao processo e notifica o proprietário que, inconformado, procura,
administrativamente ou judicialmente, opor-se ao tombamento.

Além da possibilidade de se proceder a um tombamento por via
jurisdicional, ou seja, fruto de uma decisão jurídica sobre um bem em
litígio, duas correntes doutrinárias discutem, atualmente, se o
tombamento se formaliza por meio de um ato administrativo ou se é
cabível fazê-lo mediante lei.

Defensor do pensamento administrativista, José Cretella Júnior, em
seu “Dicionário de Direito Administrativo”, pág. 481, explica que “o
tombamento é um ato administrativo unilateral, discricionário e
constitutivo.”. E, na pág. 482, conclui ser o tombamento "ato
administrativo da autoridade competente, e não função abstrata da lei,
que estabelece apenas as regras para sua efetivação.". Na mesma
linha de raciocínio, Sonia Rabello de Castro define, na pág. 35 de sua
obra citada anteriormente, que “não restam dúvidas de que, no âmbito
delimitado pela Constituição e pelo Decreto-Lei nº 25, de 1937, a
administração pública praticará, mediante ato administrativo, a
proteção dos bens que julgar inseridos nos critérios de valor
genericamente previstos na norma, e especificados nos seus estudos
técnicos”.

Parece-nos que ambos os juristas se posicionam favoravelmente ao
ato administrativo, em razão do descumprimento de três pressupostos
básicos: a generalidade da lei, as funções dos Poderes do Estado e a
supressão do direito constitucional ao contraditório.

Em relação ao primeiro pressuposto, entendem ser óbvio que o
Legislativo é competente para legislar sobre qualquer forma de
proteção ao bem cultural. No entanto, o processo de tombamento de
um bem determinado, por via legal, dá especificidade à matéria, objeto
do ato legislativo, descaracterizando o princípio de generalidade. A
individualização é própria de ato administrativo.
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Em relação ao segundo pressuposto, entendem haver a usurpação
de uma função precípua do Poder Executivo, qual seja a atividade de
efetivação dos fins estatais. Ao Legislativo estaria reservada a sua
previsão abstrata. Se, em nível federal, compete ao Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan - proceder ao
tombamento de bens culturais, em nível estadual o tombamento,
compete, por determinação legal, ao Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico - Iepha-MG.

Quanto ao último pressuposto, essa corrente entende que o ato
legislativo suprime um direito basilar de todo cidadão: o direito ao
contraditório. O processo de tombamento, iniciado por ato
administrativo, obriga o órgão competente a notificar o proprietário do
bem. Caberá a ele se manifestar a favor ou contra esse processo.
Caso o proprietário se recuse ao tombamento, terá o direito de
recorrer administrativamente e, se necessário, usar da via judicial. O
tombamento por lei suprime a anuência ou não do proprietário,
restando-lhe, única e exclusivamente, tomar as medidas judiciais
cabíveis. Os juristas mencionados entendem, pois, que o direito de
propriedade somente pode ser atingido nas previsões constitucionais,
estando assegurado o contraditório e o devido processo legal.

No entanto, conforme já dito, outros doutrinadores e estudiosos,
como Paulo Affonso Leme Machado Mendes, José Eduardo Ramos
Rodrigues e Marcos Paulo de Souza Miranda, entendem inexistir
empecilho de ordem jurídica à lei que pretenda preservar bem
específico de valor cultural.

Consideram esses doutrinadores a via legislativa como uma forma
eficaz de dar início ao processo de tombamento, em virtude de inércia
ou desinteresse da administração pública, com o adendo de que a
reversão somente se daria por meio de outra norma legal. Esse
procedimento de salvaguarda, comumente chamado de “tombamento
por lei”, deve, no entanto, ser considerado como outra forma de
acautelamento e preservação, conforme se infere do § 1º do art. 216
da Constituição Federal.

Paulo Affonso Leme Machado Mendes, na sua obra “Direito
Ambiental Brasileiro”, pág. 873, reafirma a autonomia e independência
dos Poderes ao dissertar que “parece-nos mais importante a
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intervenção de um corpo técnico na gestão do bem tombado do que
na instituição dessa medida. Não é preciso ser um perito para ter
sensibilidade de que um bem deva ser conservado. Além disso, o
Legislativo, nos seus três níveis, pode ser assessorado, como em
outras matérias, também relevantes para o País, por especialistas de
notória sabedoria e idoneidade”.

Marcos Paulo de Souza Miranda, Coordenador das Promotorias de
Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico de Minas Gerais,
em seu livro “Tutela do Patrimônio Cultural Brasileiro”, Editora Del
Rey, 2006, apresenta o pensamento de Carlos Frederico Marés, que
evidencia a tradição brasileira de reconhecer, por meio da própria lei,
bens do patrimônio cultural, como ocorreu com a cidade de Ouro
Preto, monumento histórico nacional desde a edição do Decreto nº
22.928, de 12/7/33. Nessa mesma concepção, segundo o Promotor
Marcos Paulo, a Constituição Federal tombou todos os documentos e
os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos
quilombos. Outro exemplo é o art. 84 da Constituição Estadual que
determinou o tombamento para o fim de conservação e declarou
monumentos naturais alguns picos e serras de nosso Estado.
Ademais, segundo o autor, são inúmeras as leis orgânicas municipais
que, a exemplo desses dispositivos constitucionais, protegeram o
patrimônio cultural de Minas Gerais.

Para reforçar esse entendimento, o Dr. Marcos Paulo apresenta
várias decisões judiciais, das quais podemos destacar duas do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A primeira, em 22/2/2005, na
Apelação Cível em que era parte o Município de Poços de Caldas:

“Compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local e
promover a proteção do patrimônio histórico-cultural, observadas a
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Os complexos
hidrotermais e hoteleiros de Poços de Caldas foram tombados, para o
fim de conservação, e declarados monumentos naturais, pelo art. 84
dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
do Estado de Minas Gerais. Desde modo, não há irregularidade
alguma na lei municipal que decreta o tombamento das fontes termais
“Conjunto Pedro Botelho” e “Macacos”, sendo legítimo o ato da
administração que interdita a obra localizada na área de proteção, que
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não atende às posturas e restrições administrativas”.
E a segunda, em 26/3/2003, numa Medida Cautelar em Ação Direta

de Inconstitucionalidade, advinda da Comarca de Manhumirim:
“Não se há admitir que a promoção e a proteção do patrimônio

histórico e cultural se faça, somente, mediante ato administrativo, sem
poder de legislar, nem que o processo legislativo deva ser iniciado,
privativamente, pelo chefe do Executivo. A atividade eminente do
poder público é a da legislação, cuja iniciativa, para a qual não exista
cláusula expressa de reserva, pode ser suprida diante da omissão ou
do desinteresse político do Prefeito. Nega-se ratificação ao pedido de
liminar”.

Diante dessas decisões e desses argumentos, podemos inferir que é
plenamente admissível que o processo de tombamento possa se
originar tanto de ato administrativo como de ato legislativo.

No entanto, é necessário um acompanhamento técnico para que se
proceda ao tombamento, por via legal, em razão dos efeitos gerados
por esse ato, notadamente em relação à vizinhança ou ao entorno.
Sem uma análise prévia e acurada, um processo de tombamento
pode trazer transtornos inimagináveis aos cidadãos circunvizinhos ao
bem tombado.

O art. 18 do Decreto-Lei nº 25, de 1937, dispõe que “sem prévia
autorização do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se
poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe
impeça ou reduza a visibilidade, nem colocar anúncios ou cartazes,
sob pena de mandar destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se
neste caso multa de cinqüenta por cento do valor do mesmo objeto”.
Como bem expõe Marcos Paulo de Souza Miranda em sua obra, pág.
143, “a abrangência do conceito de redução de visibilidade, para fins
do Decreto-Lei nº 25, de 1937, é amplo e açambarca a retirada da
vista da coisa tombada, a modificação do ambiente circundante, a
diferença de estilo arquitetônico, altimetria, volumetria e tudo o mais
que implique em alteração da harmonia do conjunto formado pela
coisa tombada e pelos elementos situados nas proximidades”. Em
Minas Gerais, a Lei nº 5.775, de 30 de setembro de 1971, que criou o
Iepha/MG, determina no §2º do art. 4º, que o tombamento de bem
imóvel lhe delimitará a área de vizinhança.
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Outro efeito decorrente do tombamento está relacionado à atividade
exercida no bem tombado. Um equívoco usual é imaginar que, ao
proteger um bem cultural, implicitamente se estaria “tombando” a
atividade que é praticada nesse imóvel. A esse equívoco, a doutrina e
a jurisprudência conferem o nome de “tombamento de uso”.

Sônia Rabello de Castro, na pág. 108 de sua obra, demonstra com
propriedade a inexistência dessa forma de tombamento. Diz a
professora:

“Ainda dentro dessa linha de argumentação, é insusceptível de
tombamento o uso específico de determinado bem. Ainda que se
tombe o imóvel, não poderá a autoridade tombar o seu uso, uma vez
que o uso não é objeto móvel ou imóvel. Com relação ao aspecto do
uso, o que pode acontecer é que, em função da conservação do bem,
ele possa ser adequado ou inadequado. Assim, se determinado
imóvel acha-se tombado, sua conservação se impõe; em função disto
é que se podem coibir formas de utilização da coisa que,
comprovadamente, lhe causem dano, gerando sua descaracterização.
Nesse caso, poder-se-ia impedir o uso danoso ao bem tombado, não
para determinar um uso específico, mas para impedir o uso
inadequado”.

Utilizando-se desse ensinamento, a 1ª Turma do Supremo Tribunal
Federal se posicionou, em 7/12/99, ao apreciar o recurso
extraordinário impetrado pela Secretaria Municipal de Cultura contra a
empresa Cinemas e Teatros de Minas Gerais S.A., quando esse
órgão público pleiteava limitar a destinação a atividades artístico-
culturais de imóveis tombados em Belo Horizonte, mais precisamente
os antigos Cine Brasil e Pathê. Diz, em seu voto, o relator Ministro
Octávio Galotti:

“Bem a propósito, vem o precioso magistério da professora Sônia
Rabello de Castro, consagrando a inviabilidade do tombamento
daquilo que não seja bem móvel ou imóvel (a este equiparado o
monumento natural) suscetível de apropriação e de conservação, ou
seja, a inconstitucionalidade do emprego, pelo poder público, do
chamado tombamento de uso”.

Fundamental, também, o voto do Ministro Sepúlveda Pertence:
“(...) sentimentalmente condoído, como belo-horizontino de décadas
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atrás, não vejo argumento a opor à evidência de que - embora o art.
216, IV, preveja a inclusão no patrimônio cultural brasileiro de espaços
destinados à manifestações artístico-culturais, o que envolve a
preservação de seu uso – a Constituição, só não tendo previsto o
tombamento no uso deixa para salvaguardá-lo o apelo à
desapropriação. Triste, acompanho o voto do eminente relator”.

Portanto, o tombamento não se mostra adequado para a proteção
de bens culturais imateriais e, desde que não haja uma violenta
desfiguração da estrutura tombada, o imóvel poderá mudar de uso, a
critério de seu proprietário.

Dando prosseguimento, cabe-nos, agora, um exame sobre o outro
instrumento de proteção do patrimônio cultural, cerne do Projeto de
Lei nº 1.016/2007: o registro.

A Unesco, em 2001, criou a Proclamação das Obras-Primas do
Patrimônio Oral e Intangível da Humanidade, consciente da relevância
dessa forma de patrimônio e da complexidade envolvida na definição
dos seus limites e de sua proteção. Para tanto, vem selecionando, a
cada dois anos, espaços e expressões de excepcional importância,
dentre candidaturas oferecidas pelos países. Em 2003, após uma
série de estudos técnicos e discussões internacionais, a Unesco
adotou a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural
Imaterial. Essa convenção regula o tema do patrimônio cultural
imaterial. O instrumento legal que assegura a preservação do
patrimônio cultural imaterial do Brasil é o registro.

O registro de um bem imaterial se dá quando da inscrição em um
dos quatro livros de registro: o “Livro dos Saberes”, onde serão
inscritos os conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano
das comunidades; o “Livro das Celebrações”, onde serão inscritos
rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da
religiosidade, do entretenimento e de outras práticas sociais; o “Livro
das Formas de Expressão”, onde serão inscritas as manifestações
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e o “Livro dos
Lugares”, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e
demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas
culturais coletivas.

Em nível federal, o Decreto nº 3.551, de 4/8/2000, instituiu o registro
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de bens culturais de natureza imaterial, atribuindo competência ao
Iphan para fazê-lo. Segundo o art. 2º desse documento legal, são
partes legítimas para provocar a instauração do processo: o Ministro
da Cultura, as instituições vinculadas ao Ministério da Cultura, as
Secretarias de Estado, de Município e do Distrito Federal, e as
sociedades ou associações civis. É de causar estranheza não ter o
decreto conferido essa competência aos Ministérios Públicos Federal
e Estadual, já que esses órgãos são os alicerces na defesa de nosso
patrimônio cultural.

Em nível estadual, a matéria é tratada por meio do Decreto nº
42.505, de 15/4/2002. Com espírito democrático, no intuito de contar
com a participação e a cooperação da sociedade, o decreto, conforme
o seu art. 2º, confere o pedido de instauração do processo de registro
aos órgãos e entidades públicas da área cultural, a qualquer cidadão,
sociedade ou associação civil.

Iremos nos valer, mais uma vez, dos ensinamentos do Promotor de
Justiça Marcos Paulo de Souza Miranda. Em sua obra, na pág. 105,
ele define que “O registro implica na identificação e produção de
conhecimento sobre o bem cultural pelos meios técnicos mais
adequados e amplamente acessíveis ao público, permitindo a
continuidade dessa forma de patrimônio, assim como a sua
disseminação.”. E complementa na pág. 106 que “A proteção que o
registro é capaz de oferecer se materializa no reconhecimento da
existência e valor de determinada manifestação cultural. Registrar
documentalmente a existência da manifestação é ato protetivo na
medida em que constitui prova capaz de dar suporte a ações que
visem impedir posterior utilização indevida dos conhecimentos e
práticas envolvidos na manifestação cultural.”.

No entanto, esse caráter de valor cultural deve ser perpetuado pelos
que o fazem, sob pena de perderem os bens o título de patrimônio
cultural. O art. 8º do Decreto nº 42.505, de 2002, prevê que a cada
dez anos o Iepha-MG fará a reavaliação dos bens culturais registrados
e caberá ao Conselho Curador decidir sobre a revalidação do título de
“Patrimônio Cultural de Minas Gerais”, tendo, sempre, “o registro
como referência histórica e sua relevância para a memória local e
regional, e a identidade e formação cultural das comunidades
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mineiras.”. E completa o parágrafo único do art. 8º: “Negada a
revalidação, será mantido apenas o registro, como referência cultural
de seu tempo.”.

Não resta dúvida de que registro de bens imateriais desempenha
função de destaque na garantia de perpetuidade de sua memória,
propiciando ações de estímulo à manutenção e dispersão de sua
prática, no âmbito da comunidade em que foi detectado. Mas viabiliza
tão-somente o conhecimento aprofundado das manifestações ou dos
lugares objeto de pesquisa, sem implicar a proteção dos bens
materiais a elas vinculados. A proteção de bens imóveis é própria do
tombamento. O registro preserva, por exemplo, a memória da
atividade econômica e cultural típica de mercados e feiras, mas não
os imóveis ou os locais em que são praticados. Da mesma forma, o
registro não cria uma imposição de que essas atividades sejam
exercidas exclusivamente nesses locais. Tentar vincular a proteção de
um bem material por meio do registro de um bem imaterial seria como
um “tombamento indireto”, algo esdrúxulo, juridicamente inexistente e,
por conseguinte, ilegal.

Quanto à possibilidade de inscrever, por via legal, um bem cultural
no Livro de Registro, a jurisprudência e a doutrina ainda são
incipientes. De qualquer forma, podemos nos valer de um paralelo
com o “tombamento por lei” para entender que não existe
impedimento para que se faça o registro por lei. Como já foi
observado, o tombamento é um processo complexo, com efeitos
diversos não apenas no bem tombado, como no seu entorno e nos
seus proprietários. O registro visa exclusivamente à preservação da
memória de determinado bem imaterial. Foi sob esse prisma que a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais aprovou o Projeto de Lei nº
1.911/2004, que viria a se tornar a Lei nº 16.688, de 11/1/2007. Por
meio dessa norma legal, foi declarado patrimônio cultural de Minas
Gerais o processo tradicional de fabricação, em alambique, da
cachaça de Minas. Mesmo procedimento visa o Projeto em análise, e,
até que haja algum questionamento judicial sobre a Lei nº 16.688, de
2007, foi aberto precedente para outras pretensões do mesmo teor.

Em síntese, podemos afirmar que: primeiro, o Projeto de Lei nº
1.016/2007 é bem intencionado, pois os autores visam a inscrever no
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Livro de Registro dos Lugares os Mercados Distritais do Cruzeiro e de
Santa Tereza, de forma a preservar a memória desses
estabelecimentos comerciais e culturais. Entretanto, o registro não
implica que as atividades pertinentes aos mercados sejam
necessariamente exercidas nos locais em que atualmente se
encontram. Segundo, não se está tombando nenhuma das estruturas
físicas dos dois mercados. Terceiro, ainda que se pensasse em
tombamento, este não implicaria na manutenção das atuais
atividades, pois, não existe o chamado “tombamento de uso”.

Para finalizar, gostaríamos de manifestar nossa estranheza por não
pretenderem os autores do Projeto em comento registrar, para as
gerações futuras, o maior ícone desse tipo estabelecimento em Belo
Horizonte: o Mercado Central. Esse, sem sombra de dúvida, é uma
referência para todos os mineiros e, em especial, para os belo-
horizontinos, sendo um verdadeiro espaço de entretenimento, de
cultura e de tradicionais negócios.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 1.016/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Antônio

Genaro - Maria Lúcia Mendonça.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 670/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela
tem por objetivo alterar a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do
Estado.

A proposição foi 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, I, do Regimento
Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1º do referido art. 189,
apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 670/2007, na forma do vencido, pretende seja
alterada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a denominação
de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado, com o
acréscimo de parágrafo ao art. 2º, de forma a possibilitar que nome de
pessoa estrangeira, tal qual nome de brasileiro, possa ser utilizado
para denominar tais bens, desde que tenha tido vínculo ou identidade
funcional ou ideológica com o bem público estadual a nomear.

Reiterando o parecer exarado anteriormente por esta Comissão,
salientamos a conveniência e oportunidade de se estender aos
estrangeiros a possibilidade de se lhes prestar tal homenagem, em
reconhecimento à relevância de sua contribuição para a formação
cultural e o desenvolvimento econômico de nosso País.

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

670/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Weliton

Prado - Ademir Lucas.
PROJETO DE LEI Nº 670/2007

(Redação do Vencido)
Altera a Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe

sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público
do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 13.408, de 21 de

dezembro de 1999, o seguinte § 2º:
“Art. 2º - (...)
§ 2º - A escolha da denominação de que trata o ‘caput’ deste artigo

poderá recair sobre o nome de pessoa estrangeira, desde que tenha
tido vínculo ou identidade funcional ou ideológica com o bem público
estadual a nomear.”.

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

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 3/7/2007, as seguintes

comunicações:
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Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento do Sr.
José Gussen, ocorrido em 16/6/2007, em Itapecerica. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Doutor Viana, notificando o falecimento do Sr. Antônio
Ernesto Werna de Salvo, ocorrido em 29/6/2007, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2007

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N° 5.306, DE 29 DE JUNHO DE 2007

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica.

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

Art. 1° - Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62,
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de junho de

2007; 219º da Inconfidência Mineira e 186º da Independência do
Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente
Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário

ATAS
ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/7/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Tiago Ulisses

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 65/2007
(encaminha Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 104),
do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.339 a 1.344/2007
- Requerimentos nºs 808 a 824/2007 - Requerimentos da Comissão
de Direitos Humanos e dos Deputados Arlen Santiago e outros e
Doutor Viana - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Transporte e de Cultura - Registro de presença - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Fábio Avelar, Wander Borges, Durval
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Ângelo, Carlin Moura e Getúlio Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Abertura de Inscrições - Acordo de Líderes; Decisão da
Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações
- Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Arlen
Santiago e outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 96, 132, 522,
915, 931 e 932/2007; aprovação - Votação de Requerimentos:
Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e do Deputado
Doutor Viana; aprovação - Requerimento da Deputada Elisa Costa;
deferimento; discurso da Deputada Elisa Costa - Requerimento do
Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso do Deputado
Getúlio Neiva - Encerramento - Ordem do dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - 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 - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - 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-
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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 Tiago Ulisses, 2º-Secretário, nas funções de 1º-

Secretário, lê a seguinte correspondência:
MENSAGEM N° 65/2007

Belo Horizonte, 2 de julho de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi opor veto parcial, por
inconstitucionalidade, à Proposição de Lei Complementar n° 104, que
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.

Ouvida, a Advocacia-Geral do Estado assim se manifestou sobre o
art. 2º, a seguir vetado:

Art. 2º:
“Art. 2° - O inciso XI do art. 69 da Lei Complement ar 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;’.”.

Razões do Veto
“O dispositivo, cujo veto ora se propõe, altera as atribuições do

Procurador-Geral de Justiça, na forma constante da proposição em
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exame, para que, nos termos do inciso III do art. 129 da Constituição
da República, o chefe do Ministério Público Estadual promova o
inquérito civil e a ação civil pública.

No que diz respeito à ação civil especificamente, a matéria é relativa
a direito processual. Em consonância com o inciso I do art. 22 da Lei
Maior, legislar sobre direito processual é de competência privativa da
União.

A propósito, a interpretação desse preceito constitucional que
estabelece reserva de iniciativa em favor da União é matéria
pacificada no terreno da Jurisprudência. A respeito decidiu o STF na
ADIN n° 1.285-1 - São Paulo, MOREIRA ALVES:

‘No tocante à legitimação ativa para promover a ação civil pública,
tenho como relevante o fundamento da argüição de
inconstitucionalidade com base no art. 22, I, da Constituição Federal,
sob a alegação de que essa matéria diz respeito a processo e não a
procedimento, razão por que, a esse propósito, se insere na
competência exclusiva da União para legislar sobre processo civil.’

No mesmo sentido, em matéria também idêntica, o STF decidiu na
ADIN nº 1.916-9 - Mato Grosso do Sul, com a seguinte ementa e voto
de NELSON JOBIM:

‘Ementa: Constitucional. Direito Processual. Lei Complementar nº
72/94, do Estado do Mato Grosso do Sul, que institui a Lei Orgânica
do Ministério Público daquele Estado. Atribui competência ao
Procurador-Geral de Justiça para promover ‘Ação Civil Pública’.
Matéria de Direito Processual, de competência da União. Ofensa ao
Art. 22, I, da CF. Liminar deferida.’

(...)
‘A regra dispôs sobre a legitimidade para propor a ação civil pública.

Atribui tal competência ao Procurador-Geral de Justiça. A
competência para legislar sobre direito processual é da União (CF, art.
22, I). A competência concorrente se restringe a procedimentos em
matéria processual (CF, art. 24, XI). O Tribunal já apreciou essa
matéria (ADIN 1285/SP)’.

Visto está que a proposição nesta parte invade competência
legislativa da União, pelo que se torna parcialmente inconstitucional. O
§ 2º do art. 66 da Constituição da República não permite veto em
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parte de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, em respeito à
técnica legislativa.

É inconveniente a sanção de norma cujo conteúdo seja em parte
constitucional e em parte inconstitucional, não só por levar à
perplexidade os operadores e aplicadores da norma, como também
por propiciar indesejáveis conflitos judiciais e afetar a segurança
jurídica que se há de ter sempre em matéria de relevância.”

“Porque há uma parcela de inconstitucionalidade no conteúdo da
proposição, que não é sanável, pela impossibilidade de veto de parte
do seu artigo 2º, convém o veto da integralidade deste mesmo artigo
2º da Proposição de Lei Complementar n° 104, pelos motivos acima
expostos.”

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar
parcialmente a proposição em pauta, devolvendo-a, por necessário,
ao elevado reexame dos Senhores membros dessa egrégia
Assembléia Legislativa.

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

OFÍCIOS
Do Sr. Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, Presidente da

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, acusando o recebimento
do Ofício nº 1.164/2007/SGM.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, em
atenção ao Requerimento nº 367/2007, do Deputado Doutor Viana,
encaminhando cópia de ofício da Reitora da UEMG referente à
solicitação contida no supracitado requerimento.

Do Sr. Jadir Gomes Rabelo, Coordenador-Geral de Finanças,
Convênio e Contabilidade substituto, da Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Administração do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, encaminhando cópia de documentação referente ao Convênio
nº 184/2006, celebrado entre o referido Ministério e a Associação
Mineira das Escolas Família Agrícola. (- 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)
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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 1.339/2007

Declara de utilidade pública a Associação da Comunidade Negra
Rural Quilombola de Santa Cruz - Aconequistac -, com sede no
Município de Ouro Verde de Minas.

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

Comunidade Negra Rural Quilombola de Santa Cruz - Aconequistac -,
com sede no Município de Ouro Verde de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de julho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A Associação da Comunidade Negra Rural Quilombola

de Santa Cruz - Aconequistac -, fundada em 2005, tem como
finalidade primordial defender os interesses, os direitos e as
demandas dos quilombolas residentes na localidade denominada
Santa Cruz, no Município de Ouro Verde de Minas.

Dessa forma, protege a saúde da família, da gestante, da criança e
do idoso, combate a fome e a pobreza, busca a inserção de seus
beneficiários no mercado de trabalho por meio da oferta de cursos
profissionalizantes, desenvolve atividades culturais, esportivas e
educacionais, orienta sobre a preservação do meio ambiente e
representa a comunidade junto a órgãos públicos e privados.

Em vista dos relevantes serviços prestados pela entidade,
esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório que
se lhe pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.340/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.219/2006)

Declara de utilidade pública o Centro Espírita Chico Xavier, com



228

sede no Município de Campos Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Chico

Xavier, com sede no Município de Campos Gerais.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de julho de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O Centro Espírita Chico Xavier, sociedade civil,

religiosa e filantrópica, sem fins lucrativos, que tem por finalidade
estatutária o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita
como religião, filosofia e ciência, nos moldes de codificação de Allan
Kardec; a evangelização da criança e do jovem; a prática da caridade
como dever social e princípio da moral cristã, como exercício pleno da
solidariedade e respeito ao próximo; manter, para seus associados,
uma biblioteca de obras espíritas, quando seus recursos o permitirem;
organizar, quando lhe for possível, obras beneficentes, como
assistência aos necessitados, escola primária para crianças carentes,
farmácias homeopática e alopática e outras atividades afins, todas
exclusivamente gratuitas.

O Centro fará sua adesão à União Espírita Mineira e obedecerá ao
programa federativo, na busca de contínuo aperfeiçoamento
doutrinário, atuará na área de rádiodifusão e de fomento cultural,
quando for necessário, de conformidade com os princípios básicos da
doutrina espírita, respeitando diretizes da Federação Brasileira. O
Centro Espírita Chico Xavier não fará distinção alguma quanto a raça,
cor e condições sociais.

O Centro funciona regularmente e tem uma diretoria composta por
pessoas idôneas e que não recebem nenhuma remuneração pelo
exercício de seus respectivos cargos. Reconhecer o Centro como de
utilidade pública estadual irá proporcionar condições para a
dinamização de suas atividades e concretização de todos os seus
objetivos. Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.341/2007
Dá a denominação de João Fava Filho à rodovia que liga o

Município de Vieiras à BR-116 até a divisa com o Município de
Miradouro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia João Fava Filho a rodovia que

liga o Município de Vieiras à BR-116 no trecho até a divisa com o
Município de Miradouro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de julho de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: João Fava Filho nasceu na Fazenda Pimenta, em

Vieiras, em 3/6/49, filho de João Fava e Olívia Cirelli. Formou-se em
Engenharia Elétrica e exerceu por muitos anos sua profissão na Cia.
Força e Luz Cataguazes Leopoldina.

Em 1982, passou a dedicar-se à agropecuária, tendo sido o
precursor da melhoria do gado leiteiro de Vieiras e região, e promoveu
o desenvolvimento da caprinocultura. Foi por muitos anos grande
produtor de leite de cabra, abastecendo cidades próximas e também
outros Estados.

João Fava Filho, “Joãozinho Fava”, como era conhecido, desfrutava
de um grande círculo de amizade, em razão de sua simplicidade e de
seu carisma, o que lhe rendia grande admiração por parte do povo de
Vieiras.

Teve participação marcante na política do Município de Vieiras,
sempre visando ao desenvolvimento e à melhoria da qualidade de
vida de seus irmãos.

Portanto, homenagear o ilustre João Fava Filho, filho de Vieiras,
com o nome da rodovia estadual que garante o acesso ao Município a
partir da Rodovia BR-116, é homenagear a própria história dos que
fizeram a conquista de Minas Gerais. Dessa forma, solicito o apoio
dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.342/2007
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Dá a denominação de Jary José da Cunha à rodovia que liga o
Município de Miradouro à BR-116.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia Jary José da Cunha a rodovia

que liga o Município de Miradouro à BR-116.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de julho de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: Jary José da Cunha, nascido em 17/11/50, foi, sem

dúvida, um brasileiro exemplar. Casado, agricultor, filho de Miradouro,
residiu na Fazenda Lambari, Povoado de Serrania. Preocupado em
melhorar as condições de vida de seu povo, ingressou na política
procurando desenvolver de forma mais ampla um trabalho digno.
Homem simples e humilde, foi eleito vereador em 1988 e reeleito em
1992 como o vereador mais votado do Município de Miradouro. Em
2004, foi eleito Vice-Prefeito, dando prosseguimento a um trabalho
pelo desenvolvimento do Município. Ao longo de sua história na
política, Jary José da Cunha manteve-se fiel aos seus ideais,
falecendo em 4/10/2006, encerrando de forma honrosa e destemida
sua trajetória e deixando um grande vazio no cenário político de
Miradouro.

Portanto, homenagear o ilustre Jary José da Cunha, filho de
Miradouro, com o nome da Rodovia Estadual que garante o acesso ao
Município a partir da Rodovia BR-116, é homenagear a própria história
dos que fizeram a conquista de Minas Gerais. Dessa forma, solicito o
apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.343/2007
Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica com

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

propriedade do Estado, constituído por área de terreno de 1.200,00m²
(mil e duzentos metros quadrados), situado na Praça Adolfo de
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Oliveira, no Município de Itacarambi, registrado, sob a Matrícula nº
3.873, no Livro nº 2 “T”, a fls. 27, em 23 de julho de 1980, do Cartório
do Registro de Imóveis de Januária; pelo imóvel de propriedade do
Município de Itacarambi, nele situado, na Praça Adolfo de Oliveira,
constituído por área de terreno de 1.052m² (mil e cinqüenta e dois
metros quadrados), registrado, sob a Matrícula nº. 16.971, a fls. 72, no
Livro nº 2 “CU”, em 9 de agosto de 2005, do Cartório de Registro de
Imóveis de Januária.

Parágrafo único – A permuta referida no “caput” deste artigo será
efetivada, sem a obrigatoriedade de torna para as partes.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: Esta proposição tem por escopo a permuta de imóveis

a ser efetivada entre o Estado e a Prefeitura Municipal de Itacarambi,
nesse Município.

O histórico da questão remonta à doação ao Estado, formalizada no
ano de 1980, de imóvel de propriedade da Prefeitura, no qual o
Executivo Estadual deveria instalar uma unidade fundamental de
saúde.

Ocorre que o referido centro de atendimento veio a ser implantado
em outro imóvel do patrimônio municipal, permanecendo ocioso o
próprio originalmente doado. Esta proposição pretende regularizar a
situação, ou seja, oficializar a propriedade do Estado no imóvel que
ocupa e, concomitantemente, retornar à Prefeitura o imóvel em
desuso.

A permuta se faz ao amparo das normas constitucionais e da
legislação complementar pertinentes, pois será efetivada sem a
obrigatoriedade de torna, já que a desigualdade das áreas de terreno
e as benfeitorias existentes terão seu valor compensado pelos óbvios
fatores da conveniência e da eficiência.

Diante do exposto, peço que os nobres pares desta Casa apóiem
este projeto de lei, por envolver matéria do mais relevante interesse
público.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
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Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.344/2007

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Botelhos o
imóvel que especifica.

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

Botelhos o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais, situado
na Praça Gabriel Botelhos, nº 73, no referido Município, constituído
por um terreno com área de 578m² e área construída de 328,45m²,
oriundo da extinta MinasCaixa, conforme registro de Matrícula
947/AV5, fls. 101, Livro 2E, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Botelhos.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à instalação da Câmara Municipal de Botelhos e do Serviço
Integrado de Assistência Tributária e Fiscal - Siat - Secretaria de
Estado de Fazenda.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: A Câmara Municipal de Botelhos encontra-se instalada

há seis anos no referido imóvel estadual, por força de contrato firmado
entre o Estado e o Município. Ocorre que o imóvel comentado é
amplo, possui localização adequada e as instalações necessárias
para o bom funcionamento do Legislativo Municipal, bem como do
Serviço Integrado de Administração Tributária e Fiscal - Siat, que
também já está instalado no dito imóvel. Ressalte-se tal fato, pois é de
interesse público a desnecessidade do gasto de verbas públicas para
aquisição ou construção de sede própria da Câmara Municipal de
Botelhos e do Siat.

Assim, apresentamos esta proposição, tendo em vista o relevante
interesse público envolvido, e contamos com o apoio dos nobres
pares à aprovação deste projeto.
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- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Antônio Carlos Arantes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
996/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 808/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita

seja formulado apelo ao Superintendente da Sudecap solicitando a
recolocação de três postes na Rua Nova, que liga a Av. Presidente
Antônio Carlos à Rua Rocha Lagoa, nesta Capital, e seja dada ciência
deste requerimento ao Prefeito deste Município e ao Presidente da
Cemig. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 809/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Superintendente Regional do Incra - MG com
vistas à imediata cessação do desmatamento e da produção irregular
de carvão em área do Assentamento São Francisco - Cepav -, no
Município de Buritizeiro.

Nº 810/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do IEF com vistas à imediata
cessação do desmatamento e da produção irregular de carvão em
área do Assentamento São Francisco - Cepav -, no Município de
Buritizeiro. (- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 811/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Cooperativa dos Usuários e
Assistência Médica Ltda. pela passagem do Dia Internacional do
Cooperativismo.

Nº 812/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Cooperativa de Ensino e
Cultura de Varginha Ltda. pela passagem do Dia Internacional do
Cooperativismo.

Nº 813/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Cooperativa de Crédito Rural
dos Cafeicultores da Região de Varginha Ltda. pela passagem do Dia
Internacional do Cooperativismo.

Nº 814/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Empregados da Pólo Indústria e Comércio Ltda. e
PP Print Embalagens Ltda. pela passagem do Dia Internacional do
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Cooperativismo.
Nº 815/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Cooperativa Central dos
Cafeicultores e Agropecuária de Minas Gerais pela passagem do Dia
Internacional do Cooperativismo.

Nº 816/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Cooperativa dos
Cafeicultores da Zona de Varginha Ltda. pela passagem do Dia
Internacional do Cooperativismo.

Nº 817/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Unimed Varginha pela
passagem do Dia Internacional do Cooperativismo.

Nº 818/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Médicos e Demais Profissionais da Área da Saúde
de Varginha Ltda. pela passagem do Dia Internacional do
Cooperativismo.

Nº 819/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Cooperativa de Trabalho na
Movimentação de Mercadorias Ltda. pela passagem do Dia
Internacional do Cooperativismo. (- Distribuídos à Comissão de
Turismo.)

Nº 820/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Incra com vistas à agilização dos processos
referentes às Fazendas Xodó Paranaense e Galiléia, situadas nos
Municípios de Jaíba e Porteirinha, respectivamente.

Nº 821/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário da Reforma Agrária e ao Diretor-
Geral do Iter com vistas a que se tomem providências quanto aos
desapropriados do Projeto Gorutuba, em Janaúba. (- Distribuídos à
Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 822/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo e sejam encaminhadas cópias do relatório de
visita desta Comissão, realizada na 1ª Delegacia Distrital do Palmital,
no Município de Santa Luzia, à Superintendência-Geral da Polícia
Civil, à Defensoria Pública e ao Centro de Apoio Operacional das
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Promotorias de Direitos Humanos - CAO-DH -, para providências.
Nº 823/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

seja encaminhado ofício ao Reitor da UFMG e à Presidente da
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instaurada pela
Portaria nº 30, de 26/4/2007, da Reitoria da UFMG, manifestando o
apoio e a solidariedade desta Comissão ao movimento estudantil em
sua mobilização, que reivindica melhor assistência aos estudantes.

Nº 824/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício ao Reitor da UFMG e à Presidente da
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instaurada pela
Portaria nº 30, de 26/4/2007, da Reitoria da UFMG, manifestando o
repúdio desta Comissão aos procedimentos adotados na instauração
desse processo disciplinar e na tomada de depoimentos dos
estudantes, por considerá-los arbitrários e desrespeitosos às garantias
fundamentais constitucionais.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Direitos Humanos e dos Deputados Arlen Santiago e outros e
Doutor Viana.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte e de Cultura.
Registro de Presença

A Presidência registra a presença nesta Casa do Cerimonial e da
Segurança da Vice-Presidência da República. É uma alegria receber
todos os senhores em nossa Casa Legislativa.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, amigos, antes de falar
de dois assuntos que me trazem a esta tribuna, quero, com pesar,
noticiar o falecimento, na semana passada, de um grande cidadão de
São Francisco de Paula, que, por duas vezes, foi Prefeito desse
Município. Nesse intuito, apresento a esta Casa requerimento nestes
termos:

“O Deputado que este subscreve vem respeitosamente, nos termos
regimentais, propor a esta augusta Casa que seja externada à família
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do finado Luiz Ribeiro de Sousa manifestação de pesar pelo seu
falecimento, ocorrido em 29/6/2007, na cidade de São Francisco de
Paula.

O Sr. Luiz Ribeiro de Sousa nasceu em 19/11/28. Casou-se com
Maria Beatriz dos Santos Sousa e com ela teve sete filhos - Maria da
Glória, Américo, Luiz Roberto, Elmo, Helenice, Regina Cássia, Rita
Lúcia - e oito netos.

Notabilizou-se como farmacêutico, exercendo sua profissão por 58
anos, suprindo por mais de 35 anos a falta de médicos no Município,
onde teve oportunidade de realizar partos e até micro-cirurgias,
socorrendo as famílias francisco-paulenses nos momentos mais
difíceis, elas que nele depositaram toda a sua confiança.

Homem público, respeitado e admirado por todos, grande pai, amigo
e companheiro, sempre preocupado com as questões relacionadas à
saúde pública, realizou grandes obras, como o primeiro posto de
saúde do Município, além de fundar a Creche Comunitária Geralda
Santos, implantar a Copasa, o ensino médio nas escolas urbanas,
construir escolas na zona rural, pavimentar diversas ruas e melhorar
estradas na zona rural. Construiu também o coreto, que serviu de
palco para a apresentação de uma das suas grandes paixões, a Lira
Alcino José de Araújo, contribuindo para a cultura local e
incentivando-a.

Foi Prefeito Municipal de São Francisco de Paula por dois
mandatos, de 1977 a 1982 e de 1989 a 1992, e ainda Vereador por
um mandato no período de criação do Município. Exerceu também
dois mandatos como Vereador na cidade vizinha de Oliveira. Pelas
atividades que exerceu ao longo de sua vida, seja como farmacêutico,
seja como político respeitado, manifesta-se o profundo pesar pelo seu
falecimento.

Requer, ainda, seja dada ciência deste requerimento à família do
finado na pessoa de sua esposa, Sra. Maria Beatriz dos Santos
Sousa, residente à Praça Gabriel Passos, nº 116, Centro, São
Francisco de Paula.”.

Este é o nosso requerimento com o objetivo de prestar essa justa
homenagem a um dos homens mais queridos da cidade de São
Francisco de Paula.
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Tive oportunidade de participar do velório e do enterro, quando fui
testemunha do grande carinho e apreço e da grande homenagem que
toda a população rendeu ao seu ilustre cidadão.

Fica aqui a homenagem da Assembléia Legislativa a essa figura
ilustre de São Francisco de Paula. (- Lê:)

Meus senhores e minhas senhoras, há realizações na administração
pública que não podemos deixar de exaltar. Em meio a tantas
dificuldades desta época de violência, insegurança coletiva e profunda
apreensão quanto ao futuro, determinadas ações governamentais e
iniciativas da própria sociedade civil organizada trazem alento e
esperança por dias melhores. Digo isso em razão da excelente
reportagem publicada pelo “Estado de Minas” na edição de 22 de
junho último, sob o título "Projeto de vida", na qual é destacado, com
competência, o trabalho desenvolvido pelos que se dedicam ao
Projeto Curumim, uma feliz iniciativa que, há mais de uma década,
tem sido empreendida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e
Esportes - Sedese.

Esse é um exemplo marcante da integração entre criança, família e
escola, trabalhando com crianças e adolescentes de áreas carentes
no horário em que não estão nas salas de aula. É uma ação concreta
do Estado e de voluntários da sociedade civil organizada visando à
redução da vulnerabilidade no processo de formação moral,
educacional e cidadã dos jovens, levando a estes os meios
necessários à interiorização de valores, preparação profissional,
atividades culturais, de lazer e outras. São diversos núcleos em
funcionamento na região metropolitana, a saber: 11 unidades em Belo
Horizonte, duas em Vespasiano, uma em Ribeirão das Neves, três em
Ibirité e sete em Contagem.

Como se sabe, crescem os problemas sociais da atualidade, em
razão da fragilidade da estrutura familiar contemporânea,
principalmente nas camadas mais carentes da população. Para
reduzir os efeitos dessa realidade, o Curumim conta com 250
funcionários e diversos voluntários que trabalham em função de 1.500
crianças de 5 a 16 anos. As atividades incluem a preparação desses
jovens em oficinas variadas, desde o aprendizado de tarefas do
cotidiano até aulas de música, com canto coral, esportes e noções de
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valores básicos da cidadania, objetivando sobretudo o fortalecimento
moral dessas crianças carentes.

Entre os núcleos do Curumim, merecem destaque a unidade do
Bairro Nova Pampulha e o Curumim Salesiano, considerado modelo
pelo excepcional trabalho que vem desenvolvendo. Estão de parabéns
o Curumim, os seus criadores e aqueles que, há mais de 10 anos,
idealizaram uma forma vitoriosa de lutar por um futuro melhor para a
nossa juventude. Cumprimento efusivamente os que tomaram para si
a responsabilidade de manter e fazer crescer esse projeto, que
merece todo o nosso aplauso.

Um segundo registro que gostaria de fazer decorre da satisfação
que senti ao participar, nesta semana, mais precisamente no dia 2, da
solenidade de inauguração das novas instalações do Ambulatório
Professor Mardas Salvador Nancran, do pronto-atendimento do bloco
cirúrgico do Hospital Universitário São José, que há anos funciona no
Bairro Santo Agostinho, à Rua Aimorés, e que vem sendo muito bem
administrado pela Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma.

Esse hospital, para os que acompanham o setor da saúde em nossa
cidade, tem uma história gloriosa de realizações em beneficio do
nosso povo. Como entidade universitária, já passou por momentos de
extraordinário desenvolvimento como instituição hospitalar, assim
como fases de profunda crise, decorrente das dificuldades para
obtenção e manutenção dos recursos financeiros indispensáveis ao
seu funcionamento.

Agora, graças a autoridades que participaram da solenidade de
inauguração, como o Senador Eduardo Azeredo, o Deputado Rafael
Guerra, o Secretário Marcus Pestana - representado na cerimônia
pelo Dr. Odilon -, o Dr. Leonardo Bréscia, Diretor-Geral do Hospital, e
a Feluma - que cumprimento na pessoa do Dr. Wagner Eduardo
Ferreira, seu Presidente -, e com recursos financeiros próprios do Pró-
Hosp e da Unimed, está inaugurada a ala ambulatorial do hospital,
num exemplo concreto de parceria fundamental para essa conquista,
que é de toda a sociedade. Gostaria de, mais uma vez, desta tribuna,
cumprimentar a Fundação Estadual Lucas Machado - Feluma -, pelo
seu trabalho junto àquele hospital, assim como ao Secretário Marcus
Pestana, que teve a sensibilidade de liberar os recursos necessários
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para a implementação dessa importante ampliação, e o Governador
Aécio Neves, que possibilitou a liberação de tais recursos.

Sr. Presidente, aproveitando os minutos que me restam, trago um
último assunto a esta tribuna. Quero fazer um apelo ao nosso querido
Deputado Doutor Viana, que ora preside esta reunião, para que agilize
um requerimento que protocolamos nesta Casa em 4/6/2007, que diz
respeito a uma solicitação de informações à Feam, relativamente à
situação do aterro sanitário de Belo Horizonte. Digo isso, Sr.
Presidente, porque em 3/4/2007 foi realizada a 143ª Reunião
Ordinária do Plenário do Copam, em que ficou definido que a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte deveria realizar alguns
procedimentos ali deliberados. Entre esses, um de extrema
importância, que estipulou um prazo de 60 dias para a Prefeitura
apresentar um projeto de recuperação do passivo ambiental gerado
pelo aterro sanitário de Belo Horizonte. Nessa mesma reunião o
Copam também deliberou que o aterro sanitário de Belo Horizonte
teria suas ações concluídas, ou seja, seria fechado, suas atividades
seriam encerradas no final deste ano ou quando se atingisse a cota
930. Alcançada uma das alternativas, as atividades deveriam ser
encerradas. Torna-se necessário, então, que a Prefeitura apresente
um projeto de recuperação da área. Segundo deliberação do Copam,
esse prazo seria de 60 dias a partir de 3/4/2007, portanto já expirado.
Tendo em vista que este Deputado, bem como a Comissão de Meio
Ambiente, está acompanhando as deliberações tomadas naquela
reunião, precisamos de respostas que deverão ser repassadas aos
interessados.

Há ainda uma outro tema acerca do qual devemos aprofundar-nos,
sobre o qual também solicitaremos oportunamente informações à
Prefeitura Municipal, porque, naquela mesma reunião, ficou acertado
que toda essa atividade de “descomossionamento” do aterro seria
realizada em comum acordo com os moradores, que teriam
participação efetiva na definição do que seria feito na área. Todavia,
para surpresa nossa, o que esperamos ser boato - precisamos estar
atentos -, obtivemos a informação de que aquela área seria utilizada
para transbordo do material, ou seja, aquele espaço acumularia
detritos de toda a Capital, os quais, oportunamente, seriam



240

transportados para outro local. Essa situação não foi negociada com a
comunidade, não foi analisada pelo Copam, e é uma alternativa que
não atende a nenhum dos moradores de toda a região, que hoje já
congrega aproximadamente 300 mil moradores. Então, faço essa
ponderação. Solicito a V. Exa. que agilize o encaminhamento deste
requerimento à Feam, a fim de obtermos essas informações e
repassá-las à comunidade. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência,
atendendo ao requerimento de V. Exa., agilizará esse
encaminhamento, visto que é urgente a questão do aterro sanitário de
Belo Horizonte, cujo término está previsto para 31/12/2007.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wander Borges.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, trago a esta tribuna pedido de realização de reunião
especial pelo aniversário de 60 anos do Partido Socialista Brasileiro -
PSB. Em 1945, vieram a lume as inovadoras idéias do movimento da
esquerda democrática, que objetivava conciliar o processo de
transformações sociais com as exigências de ampla liberdade civil e
política. O reconhecimento da vigorosa luta desse movimento, no
tocante à publicidade da idéia socialista, teve conseqüência na
transformação da esquerda democrática no PSB, tendo como marco o
dia 6/8/47. O partido propugnava, como objetivo e como prática, fazer
do PSB uma escola de democracia a partir dos núcleos de base.

Encontravam-se entre os fundadores: Bruno de Mendonça Lima,
João Mangabeira, Domingos Valesco, Hermes Lima, Antônio Cândido,
Paulo Emílio Sales Gomes, João da Costa Pimenta e Osório Borba.
Eles defendiam a constituição de um partido aberto a todos que
dependessem da venda de sua própria força de trabalho. Defendiam-
se reformas imediatas, como nacionalização das áreas
economicamente estratégicas, ampliação dos direitos dos
trabalhadores e garantia da saúde e educação públicas, ao lado da
defesa e do desenvolvimento do regime democrático. Ao mesmo
tempo, salientava-se que o socialismo democrático seria a solução
definitiva para as questões agrária e industrial, bem como para a
democratização da cultura e da saúde pública. Em 1965, o PSB foi
cassado, extinguindo-se juridicamente. Dessa forma, entre 1965 e
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1985, a atuação partidária deu-se na clandestinidade. No fim da
ditadura, foi assinado um manifesto requerendo a reorganização do
partido. A partir de sua reorganização, o PSB foi presidido pelo
acadêmico Antônio Houaiss, pelo ex-Ministro Jamil Haddad, pelo ex-
Governador de Pernambuco, Miguel Arraes de Alencar, por Roberto
Amaral e atualmente é presidido pelo Governador de Pernambuco,
Eduardo Campos. Um marco tanto formal quanto político, o PSB,
àquela época, ousava na política, defendia o socialismo, acusava o
capitalismo, denunciava a tortura e exigia a anistia ampla, geral e
irrestrita. Entre seus filiados, Miguel Arraes era considerado um dos
seus baluartes, tornando-se um dos maiores expoentes da esquerda
brasileira. Em 1993, foi eleito para presidir o partido. No que se refere
à defesa das ideologias partidárias, são célebres suas asserções,
senão vejamos:

“Eu acho que a humanidade tem de encontrar um sistema que
busque uma solução satisfatória para todos e pregue a pacificação
das relações humanas. O socialismo seria essa busca da solução
satisfatória para todos. O que se viu no Leste Europeu não era
socialismo. Eram regimes de grandes partidos, bastante
assistencialistas. A juventude não foi incorporada, não se identificou
com o processo.”

“Não defendemos nem um Estado mínimo nem máximo.
Defendemos e lutamos, isso sim, por um Estado que, a partir de suas
peculiaridades, cumpra suas finalidades públicas.”

O partido sempre fixou posição em todas as questões sociais vividas
pela sociedade. Luta pelos interesses gerais do povo brasileiro, dos
operários, e contra as desigualdades sociais profundas e o predomínio
de umas nações sobre outras. Dessa forma, a história do partido é
marcada por 60 anos de incessantes trabalhos prestados ao povo
brasileiro, Deputado Getúlio Neiva. Ante o exposto, faz-se necessário
homenagear o 60º aniversário do atuante Partido Socialista Brasileiro,
que hoje tem uma firme posição a partir do Estado da Bahia, tendo
como Governadores Eduardo Campos em Pernambuco, Cid Gomes
no Ceará, e a nossa amiga Vilma Faria no Estado do Rio Grande do
Norte.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado Wander
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Borges, em nome do Partido Comunista do Brasil - o PCdoB -, quero
parabenizar toda a militância desse grandioso partido, o PSB, que tem
uma profunda história ligada ao povo brasileiro. E, na história mais
recente do País, hoje vivemos um momento muito promissor na
política brasileira, que sempre teve a participação do PSB. Lembro-me
de que, ainda no meu período de militância estudantil, quando fizemos
a primeira campanha Lula Presidente, em 1989, tínhamos, como
candidato a Vice-Presidente, o grande Desembargador gaúcho, José
Paulo Bisol. Nesses anos todos, o PSB sempre esteve ao lado da
construção da Frente Brasil Popular, demonstrando que era possível
se construir no País uma alternativa de poder à esquerda. O PSB
sempre foi protagonista desse processo. Atualmente, no Congresso
Nacional, nobre Deputado, constituímos um bloco de esquerda
formado pelo PSB, PCdoB, PDT, o qual tem, como centro
fundamental, o projeto de crescimento e desenvolvimento do País,
com distribuição de renda. O PSB sempre julgou um papel na história,
está julgando atualmente e, com certeza, haverá de julgar grande
papel para o futuro democrático e popular do País. V. Exa. e toda a
militância do PSB estão de parabéns.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Wander
Borges, obrigado pelo aparte. Na verdade, estava ouvindo o
pronunciamento de V. Exa. e apressei-me em vir aqui para, não só em
meu nome mas, com certeza, em nome do nosso partido, o PMDB,
felicitar V. Exa. e o PSB, pelo transcurso dos seus 60 anos de
existência. Trata-se de um partido que tem tradição e está
amalgamado na alma e no coração do povo brasileiro pelas lutas e
idas que tem travado ao longo da recente história brasileira. V. Exa.
representa o povo nesta Casa e presidindo o PSB de uma maneira
muito altaneira, capaz e sobranceira, defendendo com radicalidade os
interesses do Estado, estando sempre presente nos grandes
acontecimentos de Minas e do Brasil.

V. Exa. e o PSB estão de parabéns - primeiro, pela sua história e,
depois, pelo Presidente que tem sido V. Exa. em Minas Gerais. Muito
obrigado.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Deputado Wander Borges,
gostaria de, na sua pessoa, como Presidente Estadual do PSB, e em
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nome da nossa Bancada do PT, de deixar aqui registrado os parabéns
pelos 60 anos de história, de luta, de vida democrática e de
participação política na construção da democracia no País.
Registramos que o PSB é um dos primeiros aliados no campo da
esquerda, neste país hoje do governo do Presidente Lula. Já o foi no
primeiro mandato e hoje faz parte também da base aliada do governo
federal, comprometido com as mudanças para o País. Aliás, o País
está no trilho do desenvolvimento, pensando na educação de
qualidade, na inclusão social, na distribuição das riquezas e nas
nossas possibilidades. O PSB faz parte desse programa de
desenvolvimento do Brasil, com suas lideranças, com seus filiados e
com a construção do seu partido. Em nome do PT, registramos
nossas considerações pelo trabalho que é realizado em Minas Gerais
e pela possibilidade que o partido tem de crescer, de desenvolver e de
apresentar um pensamento socialista. Parabéns.

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte) - Agradeço a consideração
do Deputado Wander Borges. Com muita alegria, cumprimento o
Deputado Doutor Viana, que tanto abrilhanta os nossos trabalhos.
Comemoro com a Bancada do PV, com o Deputado Inácio Franco,
brilhante Prefeito de Pará de Minas, com os demais colegas da
bancada, com o Deputado Hely Tarqüínio, o bom trabalho do Sr.
Eduardo Campos, Presidente nacional. Ele tem conduzido muito bem
os trabalhos do PSB, um partido histórico, com 60 anos, que tem
tradição e consideração pela luta pela democracia. Nós, do PV, por
meio de comunhão de idéias, temos trabalhado nesse sentido e vimos
considerando isso no plano nacional com o Deputado Carlin Moura e
com a Deputada Elisa Costa. Nós, do PV, sempre tivemos no
Deputado Wander Borges um grande amigo, um grande colega, um
grande parlamentar. No início do ano, tive a oportunidade de conhecer
o trabalho do Sr. Eduardo Campos, Governador de Pernambuco,
assim como a Refinaria Abreu e Lima e o Porto de Suape. Ele está
engrandecendo Pernambuco, assim como V. Exa. engrandeceu
Sabará, nossa querida cidade histórica, uma das melhores de Minas
Gerais, quando foi Prefeito por duas vezes. Aliás, ele foi considerado
o melhor Prefeito de Minas Gerais naquela época. Registro as
considerações dos colegas do PV, e tenha certeza de que o Deputado
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Inácio Franco subscreve nossas palavras. Gostaria que V. Exa.
continuasse a brilhante trajetória que teve como Prefeito e que agora
está trilhando como parlamentar. Quem sabe o ano que vem, em
vários Municípios de Minas Gerais, o PV e PSB caminhem juntos.
Obrigado.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Em nome do PSC,
cumprimento o PSB, partido que tem prestado um grande serviço à
Nação brasileira e particularmente o meu amigo, Deputado Wander
Borges, que tenho o privilégio de conhecer há vários anos.
Acompanhei de perto o seu trabalho junto à Prefeitura de Sabará. Foi
um exemplo para os administradores municipais e para o Brasil. Não
podemos deixar de saudar os 60 anos do PSB na sua pessoa.
Desejo-lhe sucesso, pois V. Exa. é o responsável pelo destino do
partido do Estado de Minas Gerais. Não tenho dúvida de que V. Exa.
realizará um grande trabalho, procurando estender os braços do PSB
em todo o Estado de Minas Gerais. Parabéns pelo seu
pronunciamento e pelos 60 anos.

O Deputado Juninho Araújo (em aparte) - Cumprimento-o pela
Presidência do PSB e parabenizo-o pelo aniversário do partido.
Durante o curto período em que fomos companheiros de bancada,
alimentamos a esperança de continuar juntos, de fazer com que essa
bancada seja refeita e volte com toda força. Foi muito bom trabalhar
com V. Exa. e com outros companheiros do PSB. Tenho certeza de
que o partido fez uma grande escolha quando elegeu seu nome para
ser o Presidente em Minas Gerais. O telefone do gabinete toca
diariamente. As pessoas querem comissões provisórias do PSB no
interior do Estado. Isso mostra a força do partido não só em âmbito
nacional, como também em âmbito estadual. Tenho certeza de que V.
Exa. saberá melhor que ninguém comandar os destinos do partido em
Minas Gerais. Desejo-lhe sucesso. Parabéns. Conte conosco.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Deputado Wander Borges,
grande amigo, fico feliz em vê-lo na tribuna comemorando os 60 anos
do PSB, que tem na figura de Miguel Arraes e Eduardo Campos o
ideário e o ideal do partido. Gostei muito quando V. Exa. disse que
não é o Estado máximo do socialismo puro nem o Estado mínimo do
liberalismo voraz, mas o Estado da razoabilidade, o Estado que quer
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para todos a liberdade, dentro dos limites da lei, mas de uma lei justa,
inspirada na justiça social equilibrada e regulada pelo princípio de
liberdade e igualdade de oportunidades. Esse é o binômio que o PSB
tem como princípio para comandar todos os seus diretórios e todos
aqueles que seguem a trilha desse partido. Mais uma vez, gostaria de
dizer que comemoramos, sim, com muita confiança no seu partido,
porque sabemos que V. Exa. é o representante do referido partido em
Minas Gerais. Ter companheiros da sua estirpe nos traz muita
confiança, não só a nós, mas também ao nosso Governador Aécio
Neves. Parabéns mais uma vez.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado Wander
Borges, gostaria de cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento e dizer
que uma das mais gratas revelações nesta legislatura é a presença de
V. Exa. no Plenário do Parlamento mineiro. Fico muito feliz pelo seu
depoimento narrando a história do partido. Hoje, sem dúvida alguma,
nos 60 anos de história do PSB, tenho certeza absoluta de que V.
Exa., na qualidade de Presidente, muito tem feito por essa sigla que
tem trazido a história marcante de Minas para o Brasil. Parabenizo V.
Exa. e todos os filiados do seu partido, que poderá crescer ainda mais
em razão da postura séria que V. Exa. demonstra para com Minas
Gerais, para ver a democracia tão esperada por este país.

O Deputado Wander Borges - Muito obrigado, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Aguardaremos ansiosos para que seja marcada a data
da grande festa que faremos para o PSB nesta Assembléia. Agradeço
aos 76 Deputados que subscreverem esse requerimento junto a este
Deputado que lhes fala. Muito obrigado.

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

O Deputado Durval Ângelo - Boa-tarde, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público presente nas galerias, telespectadores da TV
Assembléia, o motivo que nos traz a esta tribuna é a proposta de fazer
uma reflexão sobre as atribuições do Ministério Público, tanto na
esfera estadual quanto na federal. Pretendemos explanar
especialmente acerca do nosso entendimento sobre a importância
fundamental do Ministério Público para a efetivação dos princípios
norteadores do Estado Democrático de Direito.
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A Constituição da República de 1988 consagrou o Ministério Público
no capítulo das Funções Essenciais à Justiça e tratou-o como
instituição permanente e fundamental para a defesa do regime
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis -art.
127 da Constituição da República de 1988. O art. 129 da Carta Magna
dispõe sobre as funções institucionais do Ministério Público. Vejamos
alguns exemplos. (- Lê:)

“Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de

relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos;

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para
fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta
Constituição;”. O art. 129 vem descrevendo essas funções
constitucionais em seus incisos VI, VII, VIII e XIX, estabelecendo as
prerrogativas do Ministério Público. O § 1º estabelece que a
legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas nesse
artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o
disposto na Constituição e na lei.

Posteriormente, tivemos o acréscimo de alguns artigos pela Emenda
à Constituição nº 45, de 8/12/2004, particularmente o art. 1º. E aí,
descreve: (- Lê:) “§ 2º - As funções do Ministério Público só podem ser
exercidas por integrantes da carreira; § 3º - O ingresso na carreira do
Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e
títulos; § 4º - Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o
disposto no art. 93; § 5º - A distribuição de processos no Ministério
Público será imediata.”

Sabemos que o Ministério Público não é uma instituição perfeita.
Muitas vezes são cometidos equívocos e excessos. Seus membros
são seres humanos dotados de falibilidade, como em qualquer outra
instância de poder ou de desenvolvimento das relações humanas. O
que nos causa preocupação é o fato de ficarmos tentados e cair na
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armadilha de generalizar erros isolados, como se fossem praxe, e
passarmos a jogar pedras na instituição indiscriminadamente. O que
temos é o dever e a obrigação de denunciar os desvios e as
arbitrariedades cometidos por Promotores e Procuradores de Justiça.
Temos como instrumentos tanto os órgãos corregedores quanto o
recém-criado Conselho Nacional do Ministério Público, pela Emenda à

Constituição n° 45/2004.
Em algumas ocasiões nas quais acionamos a Corregedoria do

Ministério Público Estadual, tivemos êxito na imputação de
penalidades aos representados, mas, muitas vezes, temos de nos
lembrar que certos casos de impunidade, como o dos dois Promotores
de Araxá, esbarraram na morosidade do arcabouço legal do País.
Outras vezes, o corporativismo acabou imperando e impedindo o
aprofundamento das apurações. Cito aqui o caso dos Promotores de
São Sebastião do Paraíso.

Defendemos a harmonia e a interação entre os Poderes e as
instituições, posto tratar-se de um dos pilares do regime democrático.
Desde que participamos da Comissão de Direitos Humanos - já há
mais de 10 anos -, a qual presido desde 2003, temos tido uma
excelente parceria com algumas Promotorias de Justiça combativas e
incansáveis na defesa dos direitos fundamentais. Podemos destacar a
Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos, da Capital, que teve à
sua frente durante muitos anos o companheiro Dr. Antônio Aurélio
Santos, exemplo de profissional no exercício da função de controle
externo da atividade policial e de outras competências do Ministério
Público Estadual; atualmente, a coordenação do Centro de Apoio
Operacional às Promotorias de Defesa dos Direitos Humanos é do
ilustre Dr. Rodrigo Filgueira de Oliveira, que tem acolhido inúmeros
encaminhamentos que fazemos de pedidos de providências e é
também um representante do Ministério Público Estadual que
engrandece a instituição. Não podemos esquecer do belo trabalho do
Dr. Antônio Sasdelli Prudente, Procurador de Justiça que coordenou
aquela área de direitos humanos.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, gostaria de citar também o Centro
de Apoio Operacional às Promotorias de Conflitos Agrários,
coordenado pelo Procurador de Justiça Dr. Afonso Henrique de
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Miranda Teixeira, extraordinário exemplo de profissional e de ser
humano. Podemos destacar ainda o Promotor de Justiça Dr. Luís
Carlos Martins Costa, também um respeitável membro do Ministério
Público, inabalável na busca de soluções para os conflitos do campo.
Outro exemplo a ser lembrado é o Procurador de Justiça Dr. Gilvan
Alves Franco, grande idealizador da Promotoria Especializada no
Combate a Crimes Praticados por Prefeitos - hoje com nova
nomenclatura - Promotoria de Justiça de Combate a Crimes
Praticados por Agentes Públicos. Sua luta pela defesa da gestão
pública transparente, séria, amparada nos ditames legais tem de ser
sempre enaltecida. Sua coragem e firmeza de homem do
Jequitinhonha e Mucuri demonstram características necessárias a
alguém que opta por essa missão.

Os esforços empreendidos pelo Ministério Público do nosso Estado
para a instalação dos Conselhos Tutelares nos Municípios, o combate
à exploração sexual de crianças e adolescentes, ao trabalho infanto-
juvenil e, ainda, a defesa intransigente dos direitos atinentes à saúde
e ao meio ambiente equilibrado são indubitavelmente ações que
sempre foram reconhecidas pela Comissão de Direitos Humanos
desta Casa. Foram muitos raros os momentos em que essa Comissão
recorreu ao Ministério Público para requisitar apoio e providências e
não teve receptividade. Na maioria das vezes, tivemos a participação
efetiva das Promotorias que acionamos na elucidação dos casos
apresentados.

Destacamos aqui as gestões do Dr. Nedens Ulisses, ex-Procurador
de Justiça, e os esforços que empreendeu para a moralização do
Ministério Público. Homem digno e cristão, que trouxe muitas
conquistas para a instituição, bem como nunca se furtou a encarar os
problemas e buscar o aprimoramento da atuação dos membros do
Ministério Público, sem proteger nenhuma falta ou desvio de quem
quer que fosse e sempre com a determinação da apuração rigorosa
de desvios de conduta.

Aí, neste aspecto, gostaria de entender que o parágrafo que lerei
agora fica como um profundo desagravo pelo que foi dito por um único
Deputado nesta tribuna. (- Lê:)

“É mister recordar do Dr. Francisco Lins do Rego, nobre Promotor
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de Justiça, homem honrado, digno e corajoso, que teve sua vida
ceifada no dia 25/1/2002 de forma covarde e absurda. O seu trabalho
magnífico à frente da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor
será sempre lembrado e edificado. Infelizmente, de maneira torpe e
absurda, perdeu a vida na investigação primorosa que fazia sobre a
adulteração de combustíveis por postos de gasolina na Capital. As
suas demonstrações de coragem e dedicação serão sempre marcos
na luta contra a impunidade”.

Qualquer Promotor de Justiça que tiver hoje Francisco Lins do Rego
como referência na sua atuação, fará, afirmo, com que o Ministério
Público esteja no caminho certo.

Temos de mencionar também dois Promotores que foram grandes
exemplos de atuação na Comarca de Ribeirão das Neves e agora na
Comarca da Capital: Drs. Rodrigo Fonte Boa e Leonardo Barbabela,
que sempre foram combativos e nunca se intimidaram com ameaças
de ninguém. Certamente muitos outros se destacaram em comarcas
do interior - a lista é muito extensa - e honraram a instituição
ministerial.

Não podemos deixar de mencionar também a relevância do
Ministério Público Federal na atuação de casos que se tornaram
verdadeiros escândalos no governo Fernando Henrique Cardoso e,
até mesmo, no governo Lula. O Ministério Público do Trabalho
desempenha um papel fundamental na defesa de direitos sociais e
coletivos, por exemplo, no combate ao trabalho escravo.

Nossa intenção hoje, ao ocupar esta tribuna, não é promover uma
defesa cega do Ministério Público nem de “glamourizar” tal instituição.
Como já mencionamos, sabemos que a perfeição está muito distante
e temos pleno conhecimento da ocorrência de desvios. Contudo, nós
mesmos, nas situações em que fomos vítimas de posições arbitrárias
de algum membro do Ministério Público, procuramos os caminhos
disponíveis para coibir abusos. Alguns Deputados desta Casa que
criticam duramente o Ministério Público Estadual por se terem sentido
perseguidos imotivadamente acabaram sendo absolvidos pelo Poder
Judiciário - Poder que realmente tem a competência legal para julgar
com imparcialidade o cometimento de ilícitos civis, penais e até
administrativos.
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Esta Casa de leis deve dar exemplo e pautar-se sempre no respeito
aos demais Poderes e instituições, sem se tornar submissa, vez que
está em patamar de igualdade com os demais. A independência do
Poder Legislativo é pressuposto fundamental para a consolidação do
Estado Democrático de Direito.

Se um ou outro membro de poder ou instituição como o Ministério
Público não compreende ainda os mais elementares princípios que
devem nortear a conduta do agente público no exercício de suas
funções, devemos buscar os instrumentos cabíveis, mas criar
resistências genéricas aos demais membros não é uma postura
madura, nem séria.

Esperamos que a Corregedoria do Ministério Público Estadual seja
cada vez mais atuante e que não haja corporativismo na apuração dos
casos que lhe sejam apresentados. Somos membros, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, de um Poder desarmado, que tem a
representatividade da vontade popular como sua principal arma de
luta e, possivelmente, com a consagração de uma democracia real e
não fictícia, estejamos mais bem armados que qualquer outro, pois a
soberania do povo é, sem dúvida, norma de ordem superior nas mais
diversas esferas.

Então, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, destaco, com muita
propriedade, a importância do Ministério Público na ordem
constitucional.

Insisto que o que houve nesta Casa como um profundo desabafo na
última semana seja talvez pela ausência de uma interlocução política
mais efetiva que deveria ser feita. Um dito popular diz que devemos
jogar água suja fora da bacia, mas não podemos jogar a criança junto.

Não teríamos essa ordem democrática consolidada, se não
tivéssemos a parceria, a interveniência e a postura firme do Ministério
Público de Minas Gerais, que merece todo o destaque e todos os
louvores desta Casa.

Concluindo, valemo-nos da máxima de Montesquieu, para encerrar
e para a reflexão das Deputadas e Deputados: "Só o Poder controla o
Poder". Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
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O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, público presente, senhores visitantes, telespectadores da
TV Assembléia; na última semana, mais especificamente nos últimos
10 dias, o tema central no Plenário desta Casa tem sido a discussão
do Ministério Público.

Venho a esta tribuna não para discutir o assunto mas para registrar
que tenho um profundo respeito pela instituição Ministério Público.
Compreendo que ele desempenha um importante papel no
funcionamento do Estado Democrático de Direito.

Vivemos ainda numa democracia muito jovem. O período
republicano é o que detém a maior longevidade do regime
democrático, 25 anos.

A Constituição de 1988 inaugurou um Estado Democrático novo e
que precisa, sem dúvida nenhuma, ser aperfeiçoado e amadurecido.
Esse aprimoramento passa pelo fortalecimento de nossas instituições,
como o Ministério Público, o Parlamento, o Poder Executivo, enfim,
além da sociedade civil organizada.

Acho que o debate do Ministério Público travado nesta Casa foi um
pouco desfocado. Teremos a oportunidade, ainda, de retomar esse
debate no seu devido patamar.

Tive oportunidade de ler rapidamente a Mensagem n° 72, do
Governador, que opôs veto à Lei Complementar n° 104 . É
interessante o que o Governador diz ao vetar o artigo dessa lei que
prevê ser competência do Procurador-Geral de Justiça do Estado
promover inquérito civil público e ação civil pública para proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos, quando a autoridade reclamada for o Governador
do Estado, o Vice-Governador do Estado, o Advogado-Geral do
Estado, o Secretário de Estado, membro da Assembléia Legislativa,
magistrado, membro do Ministério Público ou Conselheiro do Tribunal
de Contas. Portanto, a competência de promover o inquérito civil
público e a ação civil pública passaria ao Procurador-Geral de Justiça.
Ao vetar, o Governador não o fez pelo seu mérito. Na mensagem do
veto, ele não diz ser contra isso. Vetou por questão meramente
processual, porque, ao incluir a ação civil pública, referia-se a uma
matéria processual, cuja competência é do Parlamento federal, da
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legislação federal.
Portanto, é um debate que será retomado em momento oportuno,

tendo em vista que essa questão deve ser tratada com muita
serenidade e com muito respeito às nossas instituições democráticas.

O que também me traz a esta tribuna é o seguinte: na semana
passada realizamos no Plenário desta Casa um importante seminário,
que discutiu o PMDI de 2007 a 2023. Após o seminário, o Plenário
ateve-se à discussão do Ministério Público, e sinto que a discussão do
PMDI ficou relegada a segundo plano. Gostaria de retomar o debate
do PMDI, pois toca muito mais profundamente o cidadão, o
trabalhador, a trabalhadora no nosso Estado, e precisamos aprofundá-
lo. Saliento que o prazo final para apresentação das emendas ao
PMDI será dia 9 de julho. Então, chama-me a atenção a necessidade
de aprofundarmos a discussão do PMDI.

A proposta do PMDI de 2007 a 2023, que chegou à Casa e está em
discussão, trata de diretrizes gerais para sustentar as LDOs, o Plano
Plurianual e a lei orçamentária, que será votada no final deste ano.

Traduzindo isso para o cidadão comum, no meu entendimento,
essas três proposições são as mais importantes, pois trata-se do
Orçamento e dos investimentos do Estado, onde será investido o
dinheiro que o Estado arrecada e qual a visão de futuro que Minas
Gerais terá para o seu crescimento e desenvolvimento. Portanto, o
PMDI, a LDO, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária, apesar das
palavras difíceis que representam, talvez sejam leis mais importantes.
O povo mineiro tem de estar muito atento e acompanhar de forma
sistemática a discussão do PMDI.

Na leitura do PMDI apresentado pelo Governador Aécio Neves,
vieram-me alguns questionamentos. Primeiro, o texto da apresentação
do PMDI passa-me a impressão de que se desconsidera tudo que já
foi feito de planejamento em Minas Gerais. Apresenta-se o PMDI
como se fosse inovação do Governador Aécio Neves - um PMDI de
2007 a 2023, que simplesmente revisa o PMDI de 2003, que também
é da etapa deste governo. Mas, verificando o texto, constatamos que
em momento algum se mencionam os dois PMDIs anteriores: o de
1995, apresentado pelo governo Eduardo Azeredo, e especialmente o
de 1999, do nosso querido Governador Itamar Franco, que hoje ocupa
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o Conselho do BDMG. Aí me vem a seguinte pergunta: como falar em
planejamento sem considerar o que já foi planejado anteriormente?
No meu ponto de vista, é uma incoerência falar em um novo
planejamento sem considerar o que foi planejado antes.

No caso especial do de 1999, do Governador Itamar Franco,
precisamos refletir o seguinte: ao se desconsiderar o planejamento de
1999, o objetivo é não querer fazer uma crítica a ele, é não querer
dizer que estava errado? Ele estava errado ou certo? Quero saber se
o que foi planejado e apontado nesse PMDI foi cumprido pelo Estado.
Temos de fazer esse debate.

Fazendo uma revisão no PMDI de 1999, que não foi sequer
mencionado no de 2007, constatamos que, na época, ele estabelecia
alternativas para a destruição continuada dos pequenos e médios
empresários, a perda da competitividade das empresas nacionais -
mesmo aquelas com tecnologia de ponta -, a desestruturação de
cadeias produtivas tradicionais da economia, a venda perdulária de
ativos estatais e privados nacionais ou a associação subordinada dos
capitais nacionais a grupos estrangeiros. Aquele PMDI de 1999
colocava, no centro das preocupações governamentais, o crescimento
com eqüidade social e a sensibilização do poder público para seu
verdadeiro papel na construção de uma sociedade mais justa e mais
humana, não sendo apenas um instrumento para a prevalência dos
interesses materiais mais poderosos.

À época, o PMDI apontava a retomada do papel importante que tem
o poder estatal na construção do desenvolvimento e na alocação de
recursos entre os principais capitais atuantes na economia, de forma a
orientar o processo econômico e social, seja por meio de seus
principais instrumentos - as empresas e agências estatais -, seja por
meio da reestruturação da máquina pública de planejamento e gestão
e a recuperação dos serviços públicos.

Resta saber, quanto à reestruturação da máquina estatal e à
valorização do serviço público, considerando-se o papel fundamental
do Estado como agente propulsor do desenvolvimento econômico, se
isso foi alcançado nos últimos anos, ou se, na lógica do
desenvolvimento em Minas Gerais, hoje isso muda. É preciso
esclarecer: o Estado desconsiderou a avaliação feita no passado e
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mudou seu norte, ou já alcançamos esses patamares?
É importante também salientar que as políticas macroeconômicas e

complementares naquela época tinham sido pautadas para servir aos
objetivos das corporações empresariais. Em 1999, Minas estava
sofrendo um grande ataque das corporações empresariais e do capital
financeiro especulativo. À época, o modelo neoliberal estava muito em
voga no Estado.

E é muito interessante. Quando se lê a análise da economia do
Estado que foi feita à época, parece que estamos fazendo uma
análise dos dias atuais. Naquela época, dizia-se que, apesar das
conseqüências desastrosas que o neoliberalismo trouxe para o País,
como Nação, e para a população, como um povo, era importante fazer
esses alertas. As crises vindas à tona, no final de 1998 e início de
1999, agravaram essas situações. Houve, porém, o mérito de desvelar
a verdade escondida sob um espesso manto de propaganda e
publicidade enganosas a respeito da realidade da União, dos Estados,
Municípios e da sociedade brasileira.

À época, já se fazia uma contundente crítica à grande cortina de
fumaça que havia no País. E hoje? Como está realmente Minas
Gerais? Como é feito esse debate? Será que Minas também, hoje,
não estaria escondida sob um espesso manto de propaganda e
publicidade? À época, também se fazia uma profunda crítica à
destruição do planejamento público em Minas Gerais, aliás,
priorizando o planejamento feito por assessorias privadas, e não pela
esfera pública do planejamento em Minas Gerais.

Dizia-se que as equipes técnicas de planejamento estavam
desmanteladas pelas políticas de remuneração, pelos programas
indiscriminados de desligamento voluntário e de extinção de órgãos.
Em sua maior parte, haviam perdido a capacidade de identificar e
interpretar os grandes problemas sociais, econômicos e políticos do
Estado, criando-se uma gestão em que interesses particulares
dominavam e aceitavam-se críticas das decisões. O planejamento
governamental foi transferido a consultorias privadas e até
internacionais, que sabem ler números e tendências globais, mas são
insensíveis aos sentimentos e às aspirações mais profundas dos
mineiros e dos brasileiros.
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Essa crítica apresentada em 1999 merece ser transportada para os
dias atuais. Hoje, quando se fala de Estado para resultados, o centro
do debate passa a ser os números, os números frios das finanças
públicas, esquecendo-se o objetivo central do desenvolvimento, que é
o ser humano, o cidadão, o trabalhador e a trabalhadora, o pagador
de impostos, que faz a riqueza do País e do Estado. Precisamos
entender o Estado de Minas Gerais como principal propulsor do
desenvolvimento econômico.

Concluindo, Sr. Presidente, quero conclamar todo o povo de Minas
Gerais, até o dia 9, que é o prazo final para as emendas, e
especialmente as Deputadas e os Deputados desta Casa, a ficar
atentos: precisamos fazer um comparativo entre o PMDI de 2007 a
2023 com o PMDI de 1999, elaborado pelo Governador Itamar Franco,
que hoje ocupa um cargo no BDMG. Temos de comparar esses dois
PMDIs para ver qual caminho Minas seguirá: se o da valorização do
investimento público ou o do neoliberalismo e da forte propaganda e
publicidade, que está em curso em Minas Gerais, hoje. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
voltamos a esta tribuna para comentar os fatos ocorridos nas últimas
24 horas. Estamos sentindo arrefecer o relacionamento da
Assembléia Legislativa com o Ministério Público, o que marca um
importante episódio na vida pública de Minas Gerais. Há pouco, com a
defesa quase aberta do Ministério Público feita pelo Deputado Durval
Ângelo, sentimos que estamos todos errados, que os Promotores
estão certinhos, que nada de errado está acontecendo nestas Minas
Gerais.

Preocupa-me muito, porque talvez não se tenha prestado atenção
num item bem singular no comportamento dos jovens mancebos
Promotores, quentes, iluminados pelos holofotes. Quanto tempo
gastam para que 90% de suas ações de improbidade administrativa
morram no Tribunal de Justiça? Quanto tempo a Justiça de Minas
Gerais perde quando o Promotor, por exemplo, ocupa por cinco
meses a sede do Cruzeiro Esporte Clube, como se tivesse algo a ver
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com o preço dos sabonetes e papéis higiênicos comprados pelo
Clube? Não tenho procuração para defender o Cruzeiro Esporte
Clube, mas me estranha por que esses jovens mancebos, saindo das
faculdades e sem treinamento na lide jurídica, que nunca trabalharam
como advogados e sem experiência, conseguem montar um catatau
gigantesco de argumentos repetitivos, em centenas de páginas,
fazendo com que a Justiça seja obrigada a trabalhar
desnecessariamente.

Sem dúvida alguma, há o respeito desta Casa e deste parlamentar
para com o Ministério Público, para com os homens sérios, mais
maduros, os que de fato se prepararam para a função, os que não
ficaram embevecidos com as luzes da ribalta, os que não se julgam
artistas nem querem ocupar o lugar do Prefeito. Preocupa-me esse
arrefecimento do discurso do Durval Ângelo, pois, ao longo da história
recente deste país, sabemos muito bem que partido político os nobres
Promotores beneficiaram em suas ações; sabemos das ações
conjugadas de um partido político para atingir até a Presidência da
República. Senti isso na carne, porque, ao longo de quatro anos do
meu mandato, fui sistematicamente perseguido pela Promotoria de
Justiça da minha cidade.

E hoje, quando, escandalosamente, a Prefeita do PT, da minha
terra, não faz licitação, não vemos, nos jornais, na televisão nem no
rádio, os Promotores fazerem aquele espetáculo que fizeram contra
mim. Um Promotor foi convocado pela Prefeita para ir à Prefeitura
receber denúncias de uma empresa particular contratada pela
Prefeitura para fazer auditoria, e os Promotores colocarem isso,
integralmente, “ipsis litteris”, na denúncia que encaminham à Justiça.

Dr. Jarbas, preocupa-me quando o Promotor de Justiça da minha
terra convoca a imprensa para, à sua vista, assinar denúncias contra o
Prefeito. Sabemos que o senhor e o Dr. Nédens, assim como todos
que passaram por lá, tiveram dificuldades para controlar esse pessoal,
em razão do excesso de liberdade que lhes demos na Constituição
Federal. Perdoem-me, mas eu estava lá e ajudei. Penitencio-me
perante os Srs. Deputados e Prefeitos por esse fato. Ajudei na
formatação e revisão da Constituição para dar as competências que
hoje são exacerbadas pelos jovens impúberes do Ministério Público.
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Preocupa-me, porque tenho uma dívida para com este país, pois
ajudei a dar-lhes excesso de liberdade.

Da mesma forma, desta mesma tribuna, disse aos senhores que fui
acordado a tempo na votação da lei de proteção à infância e à
adolescência, que, na verdade, não protege a infância e a
adolescência, mas cria gerações de marginais para este país.
Preocupa-me quando, em debate recente nesta Casa, a maioria dos
Deputados posiciona-se contra a redução da maioridade penal.

E isso não me preocupa apenas no meu canto, mas coloco para fora
essa preocupação. Este país está precisando reformular sua
democracia. Este país está precisando refazer as normas jurídicas.
Não podemos continuar permitindo que só o Poder Executivo e o
Ministério Público façam leis. O que estamos fazendo aqui? Somos
vacas de presépio ou somos o Poder Legislativo? Ou fazemos a
legislação e a conferimos, ou fiscalizamos os Poderes Executivo e
Judiciário, ou não somos Deputados e não representamos a angústia
e a necessidade do povo. Ou temos coragem para enfrentar situações
como essa de maneira altiva e equilibrada ou não seremos mais
merecedores dos mandatos que nos foram confiados.
  Estou absolutamente convencido de que esta Casa vive um
momento histórico e não pode, em nenhuma circunstância, abrir mão
de sua posição de Poder instituído da República brasileira. Minas
precisa de nós, o povo mineiro precisa de nossa atuação. E,
certamente, não lhes iremos faltar. Obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

ACORDO DE LÍDERES
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam que seja

prorrogado até o dia 16/7/2007 o prazo para recebimento de emendas
ao Projeto de Lei nº 1.026/2007, que aprova a atualização do Plano
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Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá outras
providências.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 4 de julho 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 822 a 824/2007, 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
Transporte - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 3/7/2007, do
Projeto de Lei nº 552/2007, do Deputado Dimas Fabiano, e dos
Requerimentos nºs 713/2007, do Deputado Doutor Rinaldo, 720/2007,
do Deputado Jayro Lessa, 750 a 752 e 756/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, e 774 e 776/2007, do Deputado Doutor Viana; e de
Cultura - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 3/7/2007, dos
Requerimentos nºs 762/2007, do Deputado Paulo Cesar, 770/2007, do
Deputado Jayro Lessa, e 772/2007, do Deputado Rômulo Veneroso
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Arlen Santiago e

outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear
a cidade de Montes Claros pelo transcurso dos seus 150 anos de
emancipação política. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 96/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr., que dispõe sobre os
locais de culto nos estabelecimentos penitenciários do Estado,
132/2007, do Deputado Adalclever Lopes, que dispõe sobre a
utilização, por terceiros, de bem patrimonial do Estado, das autarquias
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e das fundações públicas e dá outras providências, 522/2007, do
Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter os imóveis que descreve ao Município de Novo Cruzeiro,
915/2007, do Deputado Jayro Lessa, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Sete Lagoas o imóvel que especifica, 931/2007,
do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Conselheiro Lafaiete o imóvel que especifica,
e 932/2007, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Mar de Espanha o imóvel que
especifica (À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos

em que solicita seja encaminhado ao Reitor da UFMG pedido escrito
de informação sobre o processo administrativo disciplinar instaurado
por meio da Portaria nº 30, de 26/4/2007, para apurar os fatos
referentes à manifestação dos estudantes desse estabelecimento de
ensino por melhor assistência estudantil. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - Requerimento do
Deputado Doutor Viana solicitando tramitação em regime de urgência
para o Projeto de Lei nº 1.338/2007. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 e saúdo o Deputado Doutor
Viana, Presidente desta reunião, os Deputados e as Deputadas
presentes no Plenário, a imprensa e os telespectadores da TV
Assembléia de Minas Gerais. Quero dar continuação a um debate já
iniciado na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, no momento da
visita, dentro de uma agenda, do Presidente Lula, quando do
lançamento, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte - pela segunda
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vez em uma semana -, do PAC. Foi um momento importante para
Minas Gerais, como será para outros Estados brasileiros, diante das
boas possibilidades por que passa o nosso país do ponto de vista do
desenvolvimento, do crescimento e da aposta, bastante motivada, que
o Presidente Lula e seu governo, por meio dos diversos partidos que
compõem a base aliada do governo federal, têm apresentado ao País.
Hoje, com muito mais experiência no segundo mandato, conhecendo
mais as potencialidades brasileiras e elaborando, após muitos anos,
um plano de crescimento e metas para o País. Planos que, na história,
começaram com o Presidente Getúlio Vargas, depois com o
Presidente Juscelino Kubitschek, passando por outras administrações,
e agora, finalmente, o Presidente Lula está apresentando um plano de
desenvolvimento para o Brasil e seus Estados.

Minas Gerais foi o 2º Estado a receber a visita do Presidente Lula
para o lançamento do plano. São recursos da ordem de
R$3.600.000.000,00; sendo R$3.000.000.000,00 de recursos e
investimentos federais, R$279.000.000,00 de contrapartida do Estado
de Minas Gerais, e R$322.000.000,00 de contrapartida dos
Municípios.

Nessa primeira fase do PAC, os convênios assinados abrangem 43
Municípios, sendo que 23 deles são da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, sete possuem população acima de 150 mil habitantes -
Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes
Claros, Poços de Caldas e Uberlândia - e, mais, numa primeira
seleção na área de saneamento, foram englobados mais 13
Municípios - Alfenas, Campos Altos, Córrego Fundo, Itabira, Mantena,
Mariana, Ouro Preto, Ponte Nova, Raul Soares, Sacramento, São
João del-Rei, Teófilo Otôni e Ubá.

Registramos também que os Municípios com população de até 50
mil habitantes, que são a maioria dos Municípios mineiros, também
poderão apresentar projetos para habitação e saneamento ambiental.
A primeira seleção será neste mês de julho, para os Municípios que já
apresentaram projetos. A segunda seleção ocorrerá no mês de
setembro deste ano, para Municípios que já possuem projetos no
Ministério das Cidades. Isso demonstra o compromisso do Presidente
Lula com Minas Gerais.
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A sessão solene no Palácio das Artes reuniu um conjunto de
Prefeitos e Prefeitas. Todo o Executivo da região metropolitana estava
presente, como também os de várias cidades que lá compareceram
para assinar o convênio. Lá estavam o Prefeito Pimentel, a Prefeita
Marília Campos e vários Prefeitos de Minas Gerais. Foi um evento
extremamente importante, com uma proposta nacional. Talvez esse
seja o primeiro recurso do governo federal, conforme dito pelo
Presidente Lula, que Minas receba neste valor, neste montante:
R$3.000.000.000,00.

Quero, especialmente, mencionar a minha cidade, Governador
Valadares. Trabalhamos em toda a região do Vale do Rio Doce, onde
várias cidades foram beneficiadas. O mesmo ocorreu com a região do
Mucuri, como com a cidade de Teófilo Otôni, que é muito bem
administrada pela nossa querida Prefeita Maria José, que está
fazendo trabalho importante na cidade, incluindo as famílias num
processo de cidadania.

Também foi importante a criação da Universidade Federal do Mucuri
e Jequitinhonha, uma conquista de Teófilo Otôni, do Vale do Mucuri e
do Jequitinhonha, possibilitando o aquecimento da economia de toda
aquela região, assim como a pesquisa, o conhecimento e novas
oportunidades para a juventude. Esses fatores significam crescimento
para essa região, que está no coração do Presidente Lula. O
Presidente lança seu olhar para o Vale do Rio Doce, para o Norte de
Minas, para o Mucuri e para o Jequitinhonha, cujas populações
precisam efetivamente da proteção, dos investimentos, dos recursos
do governo federal, embora também devam merecer o olhar do
governo de Minas.

Essa é a forma de fazer política do Presidente Lula, republicana,
com critérios transparentes para todas as comunidades, com critérios
de priorização bem claros. Foram realizadas obras de impacto na
integração dos Municípios, além de obras de recuperação ambiental e
de bacias hidrográficas em situação crítica. Foram priorizadas cidades
com elevada mortalidade infantil e famílias que recebem até três
salários mínimos e que precisam de atendimento. Há casos também
de várias obras já iniciadas que precisam ser concluídas.

Enfim, falo de critérios transparentes de uma política que olha pelo
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País, pelo Estado e pelo Município, independentemente das
colorações partidárias e dos partidos que estão nos Municípios.

O que importa nessa visão, nesse novo jeito de se fazer política, são
as necessidades da cidade, bem como a valorização das pessoas.

Por essa razão, Governador Valadares, utilizando-se dessa política
de transparência, também já recebeu - e ainda está recebendo - do
governo Lula o maior volume de recursos de sua história. Na verdade,
a questão desses recursos teve início no governo do querido e
saudoso ex-Prefeito João Domingos Fassarela, que, em sua
administração, iniciou essa relação e essa forma de fazer política, com
recursos utilizados para iniciar a urbanização e a infra-estrutura de
tantos bairros carentes.

Ressalto ainda que, em nossa cidade, foi feita a inclusão de mais de
20 mil famílias nos programas sociais, mais de 14 mil no Bolsa-
Família. Além disso, temos projetos, como os Centros de Referência
de Assistência Social, os Programas de Erradicação do Trabalho
Infantil e os programas Sentinela e Agente Jovem. Em Governador
Valadares, somente de programas sociais, chegam anualmente
recursos de aproximadamente R$40.000.000,00.

Em Minas Gerais, mais de 1 milhão de famílias são atendidas pelos
programas sociais, que somam mais de R$2.000.000.000,00 apenas
do Ministério de Desenvolvimento Social, liderado pelo Ministro Patrus
Ananias.

Além dos programas sociais e da BR-116, que já está concluída,
onde foram investidos cerca de R$30.000.000,00, Governador
Valadares também está recebendo recursos para as estações de
tratamento de esgoto, que já somam mais de R$20.000.000,00.
Agora, receberá do PAC mais R$109.000.000,00, sendo que
R$90.000.000,00 são recursos federais e R$19.000.000,00
representam a contrapartida do Município, que também tem seu
compromisso.

Este é um momento importante não só para as cidades de porte
médio do nosso Estado mas também para as pequenas, visto que
teremos o PAC Funasa, que liberará R$4.000.000.000,00 para
projetos de saneamento, bem como para promover os cuidados com o
abastecimento de água, e mais R$2.000.000.000,00 para os
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programas de habitação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social, em Minas Gerais e no Brasil.

Ainda no que tange à cidade de Governador Valadares, dos
R$109.000.000,00, R$41.000.000,00 serão destinados à urbanização
dos bairros mais necessitados da referida cidade, quais sejam
Carapina, Asteca, Atalaia, Vila União Ipê, Penha, Vila União, Jardim
Primavera e Vila Ozanam. Trata-se de recursos a fundo perdido, com
uma contrapartida de R$4.000.000,00 do governo municipal.

Portanto inauguramos um tempo em que contamos com muita
consideração do governo Lula. Em Governador Valadares, durante o
tempo todo, ressaltamos o olhar afetuoso, o compromisso
demonstrado claramente pelo Presidente Lula com a nossa cidade,
bem como com toda a região do Rio Doce.

Nossa cidade, a partir de 2008, receberá também um Centro Federal
de Educação Tecnológica - Cefet. Isso se deve à boa articulação dos
Deputados da bancada federal, do Deputado Leonardo Monteiro e
especialmente do companheiro Virgílio Guimarães, que contribuiu
efetivamente nessa questão, a fim de que Minas Gerais dispusesse de
12 Cefets. Como se vê, Governador Valadares também receberá um
Cefet e, dessa forma, contribuirá com a educação profissionalizante.
Somente no governo do Presidente Lula, foram criados 40 novos
Cefets. Nos próximos quatro anos, serão criados mais 150, sendo
que, em Minas Gerais, serão criados mais 12. Como já disse,
Governador Valadares receberá um Cefet e, assim sendo, contribuirá
com o ensino profissionalizante de toda a região, considerando-se as
vocações regionais e as possibilidades de crescimento da nossa
cidade.

Esses recursos, além dos demais que também são recursos de
financiamentos, beneficiarão outros bairros, a exemplo dos Bairros
Santa Rita, Penha, Distrito Industrial, Distrito de São Vítor,
complementando as obras de Turmalina, Bairro Vila Ozanan e
Palmeiras, os Bairros Nova Vila Bretas e Planalto e o aterro sanitário
da nossa cidade, cujas obras se iniciaram no governo Fassarela e se
complementarão agora com os recursos federais, como também a
infra-estrutura do Santa Paula e do trevo, os Bairros Mãe de Deus,
Altinópolis, Alto Vera Cruz e Alto Paraíso.
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São recursos da ordem de R$109.000.000,00, sendo
R$90.000.000,00 do governo federal e R$19.000.000,00 de
contrapartida do Município.

Registramos o compromisso do governo Lula, as nossas lutas, do
Deputado Federal Leonardo Monteiro, do PT, e dos demais partidos
que somam conosco essa coalizão nacional fazendo chegar a cada
Município essa contribuição.

Queremos fazer um alerta à população de Governador Valadares
para que fiscalize a aplicação dos muitos recursos que chegam a
nossa cidade. Eles devem ser bem aplicados nas obras de
pavimentação, de infra-estrutura, no saneamento e na habitação. As
famílias que buscam hoje a sua moradia, os sem-casas, através das
suas organizações, precisam da atenção especial do governo
municipal.

Alertamos que é fundamental que a cidade cuide bem desses
recursos e ajude a fiscalizar a boa aplicação de tantos recursos do
governo federal, do Presidente Lula, para que não haja desvios, a
exemplo dos quase R$2.000.000,00 que foram desviados
recentemente dos cofres públicos e até hoje ainda não se tem notícias
ou informações, apesar das várias investigações e da própria CPI que
foi assinada por toda a Câmara de Vereadores. Ainda não
apareceram onde estão esses recursos de quase R$2.000.000,00 que
foram desviados da administração e não se sabe ainda para onde
foram.

Isso nos remete a uma reflexão. Com tantos investimentos federais
chegando a Governador Valadares, desejamos que toda a população
se torne cidadã para fiscalizar a boa aplicação desses recursos. A
população dos bairros mais necessitados merecem respeito, atenção,
investimento, política pública de qualidade e boa aplicação dos
recursos.

Esperamos que Governador Valadares dê uma resposta. A cidade
merece ouvir da atual administração uma resposta sobre os
acontecimentos de lá. É preciso que esses recursos de quase
R$2.000.000,00 retornem aos cofres públicos e se somem aos outros
recursos federais que ainda chegarão. Com isso, teremos uma cidade
que promoverá o desenvolvimento, a cidadania e o crescimento.
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São recursos que também poderão ajudar a ampliar os recursos da
saúde. Há muitas denúncias de que é preciso melhorar o atendimento
no hospital municipal, o Programa Saúde da Família, os
medicamentos, as consultas e o atendimento à cidade.

Da mesma forma, é preciso uma melhor condição de trabalho e
melhores salários para os servidores públicos, que estão em greve e
merecem a consideração e o respeito do governo. Fazemos
novamente essa reivindicação histórica ao Governador de Minas
Gerais para que efetivamente cuide dos servidores públicos estaduais.
Os funcionários precisam de salários dignos, e, com melhor estima,
teremos realmente uma boa atenção, um bom atendimento das
políticas públicas, especialmente a população.

Esperamos que também lá a administração olhe para os servidores
municipais e lhes dê melhores salários para que possam também
cumprir da melhor forma o seu trabalho, atender melhor a
comunidade. Deve ainda reavaliar os critérios de transparência, de
tarifa social, seja da água, seja do esgoto, seja do lixo.

A cidade deve contribuir, sim. Os reajustes anuais são necessários,
mas não podem ser abusivos a ponto de a população não conseguir
pagar.

Não podemos penalizar a população mais pobre de nenhum
Município de Minas Gerais, pois ela precisa de proteção, de política
social e de cuidados. Esperamos que as tarifas públicas de água, de
esgoto e de resíduos sólidos estejam de acordo com o que a
população possa pagar. Para a população que recebe até dois
salários mínimos, esperamos que haja uma tarifa social que contribua
para isso. Cito o exemplo da luta da Assembléia Legislativa, de toda a
nossa bancada e dos movimentos sociais.

Assinamos com 130 mil famílias de Minas Gerais o projeto de
iniciativa popular que solicita a esta Casa e ao Governador de Minas
Gerais a redução da tarifa de energia elétrica. Aliás, a tarifa de energia
elétrica de Minas Gerais é a mais cara do Brasil. O projeto que está
tramitando na Assembléia Legislativa solicita isenção da tarifa de
energia elétrica para quem consome até 100kW, para a população
que está incluída nos programas sociais. Esperamos que isso seja
objeto de uma real e sincera avaliação, de um bom estudo do governo
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de Minas e da Cemig para o atendimento dessas famílias,
especialmente as prioritárias, as famílias atingidas por barragens, as
famílias que recebem um, dois salários mínimos e que estão nos
programas sociais de Minas Gerais e do governo de Minas.

Registro a importância do PAC em Minas Gerais para acelerar o
crescimento do Estado. Dessa forma, neste ano, Minas Gerais poderá
contribuir com mais de 5% para o crescimento do País. Já temos
R$140.000.000.000,00 de reserva. A nossa economia está
estabilizada, gerando mais de 2 milhões de empregos por ano. Isso
significa que o País está entrando nos trilhos do desenvolvimento,
mas é preciso participação dos governos, de todos os entes
federados, da sociedade, da organização dos movimentos sociais e
da iniciativa privada. Com certeza, Minas Gerais participará desse
processo.

Queremos que o Norte de Minas, o Vale do Rio Doce, o Mucuri, o
Jequitinhonha e especialmente Governador Valadares, cidade de
nossa origem, também participem desse processo de crescimento e
desenvolvimento para gerar oportunidades. Espero que, daqui a
alguns anos, já não haja a forte emigração que existe hoje em
Governador Valadares e no Vale do Rio Doce. Há 40 mil valadarenses
fora de casa, enquanto na região do Vale do Rio Doce são mais de
130 mil pessoas fora de sua casa, de sua terra, de sua origem, de sua
história. Queremos uma região que cresça e se desenvolva, para que
a população permaneça ali, tenha emprego, vida digna, oportunidades
para criar seus filhos. Nossa juventude precisa de muitas
oportunidades. A educação e a saúde são uma grande oportunidade
para a nossa população. Com certeza, Minas Gerais dará a sua
contribuição para um plano de aceleração de crescimento e para o
Brasil. Obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - 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, Srs. Deputados, Sras.
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Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, comentarei alguns
assuntos. A Zona de Processamento de Exportação - ZPE - de Teófilo
Otôni, com outras 16 de todo o Brasil, que era a grande expectativa
desse Município e região, foi aprovada também no cenário da
República. Falta agora a sanção do Presidente Lula. Na semana
passada, quando ele esteve aqui, conversamos sobre essa questão, e
ele disse que tinha algumas dúvidas.

Também convidamos o Ministro Walfrido dos Mares Guia para uma
pequena conversa no aeroporto, e, nessa conversa, ficou acertado
que o Presidente talvez vete um ou dois artigos, com o compromisso
de, posteriormente, decretar uma medida provisória. Estamos quase
no limiar de uma decisão final.

É preciso ressaltar aqui o que foi a luta da Zona de Processamento
de Exportação - ZPE -, que começou em 1988, com o Deputado
Federal Luiz Leal, e que se prolongou ao longo dos anos. Quando fui
Deputado Federal, o ex-Presidente da República Itamar Franco nos
concedeu um decreto que autorizava o início das obras.
Imediatamente depois, fui convidado pelo Governador, à época, para
assumir a Secretaria de Estado Adjunta de Recursos Minerais,
Hídricos e Energéticos, e a Comig, que fazia parte da nossa
Secretaria, investiu R$3.000.000,00, com o capital da Zpecs, que é
administradora da ZPE, e a obra foi edificada. Desde 1995, a obra
está pronta, aguardando uma decisão do governo federal, o que é
lamentável, porque fizemos um trabalho diferenciado em relação à
ZPE.

Havia o Conselho Nacional da ZPE, que foi destituído, Conselho
esse que era formado por quatro Ministros, mas a luta continua.
Recentemente, o Deputado Federal Ademir Camilo assumiu a
representação da nossa cidade e conseguiu colocar a referida matéria
na pauta da Câmara e aprová-la. Na seqüência, tivemos a
possibilidade de discutir muito esse assunto na Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado, sempre contando com a ajuda dos
Senadores mineiros e, especialmente, com a ajuda do Senador José
Sarney e do relator, Tasso Jereissati.

Foi uma briga feia. Aliás, V. Exas. devem tê-la acompanhado pela
televisão; devem ter acompanhado aquele entrevero entre Aloísio
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Mercadante e Tasso Jereissati. Isso ocorreu justamente no momento
em que ele tentava retirar da pauta a votação das ZPEs do Brasil. A
ZPE de Teófilo Otôni é a única do Leste mineiro. Pois bem, agora falta
a sanção presidencial, que estamos aguardando com ansiedade.
Conversamos com o Presidente, quando ele aqui esteve com a
Bancada do PMDB, ele nos disse que vai promulgar, e nós
continuamos aguardando.

Gostaria ainda de fazer algumas outras considerações no Plenário
da Assembléia. A primeira diz respeito ao fato de que a ZPE é um
projeto coletivo, ou seja, um projeto que começou com o Luiz Leal e
que passou por mim, por Ademir Camilo e pelos empresários de
gemas preciosas, que abarcaram essa idéia para poder fazer a
exportação das nossas jóias e bijuterias.

Teófilo Otôni é tida como a capital mundial das pedras preciosas,
mas vendemos quase tudo “in natura” para o comércio exterior.
Assim, o nosso objetivo é agregar valor, criar emprego e gerar receita.
Certamente, a ZPE será o instrumento para isso.

Na última segunda feira, a Prefeita da nossa cidade tentou apropriar-
se da idéia da ZPE, por meio de uma grande e bem-divulgada reunião
pelo menos com 40 pessoas, mas, graças a Deus, parece que o
pessoal já não confia nela. O objetivo dessa reunião foi tentar falar
que a Prefeitura tem a sua parcela de contribuição nisso, o que não é
verdade, pois a ZPE é uma Zona de Processamento de Exportação já
construída, pronta, de capital privado, com uma decisão
governamental, do governo federal, por cuja implantação tanto
lutamos.

Em Teófilo Otôni, está havendo um fato muito curioso: todas as
obras do Governador Aécio Neves se transformam em obras da
Prefeita. Ela toma conta das obras. Além do mais, quando mandamos
dinheiro para resolver os problemas da cidade, ela vai até as rádios e
os jornais dizer que peitou o governo e ganhou a queda-de-braço.

O governo do Estado está fazendo de tudo para amparar a nossa
cidade, em face do descalabro administrativo, do desmantelamento da
máquina pública e do desastre administrativo que acometeu Teófilo
Otôni. É ruim, dói ver que a Prefeitura não respeita os mínimos
ditames de cidadania, passando por cima de todas as questões
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morais e éticas, assumindo como suas as obras que são do governo
do Estado e, ainda por cima, falando mal do governo. Isso é terrível.

A Deputada Elisa Costa veio até aqui para falar sobre o PAC.
Pelo menos no que tange a Teófilo Otôni, o PAC não funcionará,

porque a Prefeitura não tem capacidade de endividamento, está no
Siafi e não pode receber um tostão. A própria Caixa Econômica
Federal, ao avaliar o financiamento de R$30.000.000,00, deu o seu
veredicto: o Município não tem capacidade para tomar R$0,01 de
empréstimo. Portanto, o PAC não vai funcionar em Teófilo Otôni, ele
empacou por culpa da Prefeita, e não do Presidente, que quer ajudar
a cidade. Lamentavelmente, não conseguimos fazer com que a
Prefeitura entendesse a necessidade de ser organizada.

Estamos vivendo um momento mágico, sobranceiro, de reflexão
profunda sobre o comportamento dos jovens impúberes do Ministério
Público, aqueles que nunca advogaram um dia sequer, não têm
nenhuma vivência de advocacia, não enfrentaram contencioso nem
tiveram cliente, que fizeram concurso. Mas, infelizmente, aqueles que
se amparam na emenda à Constituição que exige três anos de
exercício de advocacia para assumir o cargo de Promotor ainda não
chegaram ao poder.

Preocupa-me muito quando a associação do Ministério Público faz
moção falando que a Assembléia está batendo nesse órgão. Ao
contrário, estamos tentando colocar os pingos nos is, colocar os
limites corretos da sua ação, limites esses outorgados a nós para
definir. Quem faz lei é o Legislativo. Estamos vendo Promotor fazer lei
e querer ocupar o Executivo, ser Prefeito.

Ocorreu um episódio muito interessante recentemente em Minas
Gerais, quando um Desembargador colocou a seguinte frase no seu
despacho, que foi muito singelo: “Se o Sr. Promotor deseja ser
Prefeito e mandar na Prefeitura, que se candidate”. Isso está escrito
lá. O Desembargador mandou o Promotor candidatar-se a Prefeito,
porque ele quer mandar na Prefeitura. O Deputado Zé Maia ficou de
me dar uma cópia desse despacho, que apenas li.

Temos de reportar-nos a outros casos interessantes nesta Casa,
como a denúncia feita pelo Deputado Antônio Júlio. Aqui ao lado, na
Avenida Álvares Cabral, 1.815, ou 1.851, não sei o número exato,
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onde funciona o Ministério Público, há uma coisa fantástica,
maravilhosa, de alta tecnologia: um andar com equipamentos de
escuta para acompanhar todos os que eles quiserem - o nosso
telefone está grampeado. Anteontem, a Agência Brasileira de
Inteligência - Abin - estava-se queixando ao Presidente da República
de que não tem o direito de fazer escuta telefônica. Isso quer dizer
que a Abin não tem o direito de fazer escuta, não tem equipamentos
para tal, no entanto, o Ministério Público de Minas Gerais tem no seu
primeiro andar um equipamento maravilhoso de escuta telefônica. Se
fosse para ouvir somente bandido, conversa sobre venda de droga e
assassinato, tudo bem.

Outro dia, um Delegado amigo abordou-me num restaurante e disse:
“Tome cuidado. Ontem estive com o Deputado tal e disse a ele o teor
da conversa que teve com outra pessoa, “ipsis verbis”. Vocês
precisam tomar cuidado com o que falam ao telefone”. Eu não preciso
tomar cuidado algum. Posso falar o que quiser, pois não tenho rabo
preso, eu não tenho “negocim”.

O Ministério Público precisa entender, Dr. Jacques, que vocês não
são sacrossantos nem divinos, e sim homens e profissionais como
nós. Homens pecam. Só não podem cometer o pecado que está
sendo cometido pelo Ministério Público - não todos os seus membros,
apenas uma pequena parte -, de gastar dinheiro do contribuinte
preenchendo dezenas, centenas de páginas com processos que vão
dar em nada no tribunal.

Aproximadamente 90% das ações de improbidade são recusadas
pelo Tribunal. Quando chega aos Juízes e aos Desembargardores -
maduros, competentes e ilustrados -, toda a força “holofotária” dos
impúberes Promotores desaparece. Enquanto isso, ao longo de 2, 3,
4, 5, 6, 10 anos, a imagem do homem público já foi para o lixo; sua
honra, enxovalhada; sua família sofreu; e seus amigos talvez se
tenham afastado, para não ficarem perto de alguém denunciado.
Curiosamente, no Brasil, a lei diz que quem acusa tem o ônus da
prova. Não é assim que funciona. E não funciona por quê? Porque o
Ministério Público, além dos comportamentos equivocados de uma
parcela pequena que enodoa essa classe importante para a Justiça
brasileira, usa a imprensa de forma indiscriminada para divulgar os
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seus atos. É um prato maravilhoso: escândalo, espetáculo, uma
denúncia do Promotor. Dizem que Promotor é como cartório: tem fé
pública, ou seja, ninguém pode contestar o que diz. Então, ficamos
anos e anos na berlinda, com o nosso nome sujo até chegar ao final
de um processo no Tribunal de Justiça, ou mesmo alguns ao Supremo
Tribunal Federal.

Tenho um caso particular interessante para contar. Num belo dia, na
campanha política de 1988, determinado cidadão, dono de um som,
fazia a campanha eleitoral do candidato que era do meu lado. Como o
caminhão dele havia quebrado, pediu um outro emprestado no
departamento de obras da minha Prefeitura, e um funcionário o
forneceu sem minha ordem, sem ordem do Secretário. Ele pensou
que podia. Esse caminhão andou 1.200m para transportar um som
para um comício. Fui processado. O assunto chegou ao STF, cujos
relatores eram Sepúlveda Pertence e Aristides Junqueira. Fui
absolvido, e mandaram arquivar o processo. O Promotor de Justiça da
minha cidade pega o processo e o conduz de tal forma que Getúlio
Neiva, 12 anos depois do parecer do STF, foi condenado a nove anos
e seis meses de prisão em recinto fechado. Vejam V. Exas. que poder
tem o inescrupuloso Promotor de Justiça, que poder tem o uso
indevido da maravilhosa função do Ministério Público e até aonde
pode chegar. Por que estou contando esse caso aqui hoje? Porque
estou sentindo que houve um arrefecimento na luta de todos nós de
colocar as coisas nos devidos lugares. Estupefato, vi até o Deputado
Durval Ângelo, cujo partido se beneficiou tanto da ação dos
Promotores de Justiça, fazer aqui uma defesa do Ministério Público.
Fui descobrir o motivo. É a questão dos interesses de Contagem. O
cara que denunciou o Ademir Lucas é do lado dele em Contagem.
Perdoem-me! Está na hora de brincar?! Está não, mas sim de falar
sério.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Obrigado, Deputado Getúlio
Neiva. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, saúdo a
todos.

Cumprimento-o, meu caro Deputado Getúlio Neiva, por seu
pronunciamento, e faço coro com suas palavras no tocante à questão
da perseguição que V. Exa. Sofreu, quando Prefeito de sua querida
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cidade.
Quando fui Prefeito de Nova Serrana, por dois mandatos, sofri uma

perseguição ostensiva por parte de uma Promotora que por lá passou.
Esses novos Promotores, quando chegam às cidades, principalmente
às pequenas cidades do interior, não conhecem nada do passado dos
administradores.

Fui perseguido ostensivamente por aquela Promotora. Tive mais de
30 processos movidos por ela na Comarca de Nova Serrana.

Não satisfeita em me atingir, atingiu a minha mãe. Já disse isso
aqui. Deu entrada a um processo por formação de quadrilha, só
porque ela tinha uma empresa num terreno em que havia uma
discussão na Justiça se ele pertencia a nossa empresa ou ao
Município. A Promotora deu entrada a um processo contra minha
mãe, e ela foi obrigada a fazer um depoimento no Fórum local. Minha
mãe tem 76 anos e sofre do mal de Alzheimer, portanto, não tem
condições nenhumas de comparecer àquele Tribunal.

Não estamos, portanto, aqui, contra o Ministério Público, mas, sim,
contra os excessos que alguns Promotores estão cometendo no
interior de Minas Gerais.

Então, fomos muito perseguidos em Nova Serrana, bem como vários
colegas nossos, Vereadores e cabos eleitorais. Ela ficou em nossa
cidade por um certo tempo, mas agora pediu transferência.

Estamos aí nos defendendo nesses processos e gastando dinheiro
com eles. Já fomos inocentados em vários deles e, se Deus quiser,
seremos inocentados em todos, pois foi um ato de injustiça e de
covardia daquela Promotora conosco. Temos a certeza de que
seremos inocentados.

Temos, sim, de dar um basta a esses Promotores que estão, no
interior, cometendo os maiores absurdos. O Ministério Público tem de
entender que não estamos aqui debatendo e fazendo um movimento
contra a instituição, mas, sim, contra os excessos de alguns
Promotores, principalmente no interior de Minas Gerais. Muito
obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - O aparte de V. Exa. enobrece nossa
fala. É um exemplo a mais do que temos relatado aqui.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Caro Deputado, obrigado
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pela oportunidade de aparteá-lo no belo discurso que V. Exa. faz e
que engrandece o parlamento. Apesar de este Plenário estar vazio, V.
Exa. está falando para 300 cidades. Nelas, há muitas pessoas
ouvindo V. Exa., bem como a nossa lamúria e a nossa defesa do
cidadão de bem deste nosso Estado.

Queria pôr em discussão mais uma questão que tem-me
incomodado ultimamente. Os Promotores estão exigindo das
Prefeituras que se façam concursos públicos. O concurso público,
hoje, em nosso Estado, virou uma forma de corrupção, porque as
empresas contratadas para realizá-lo estão fazendo campanhas nas
televisões, nos jornais, em nível nacional. Vem gente de todo o País
para fazer concurso público no Estado. Assim, num concurso em que
há 500, 1.000 ou 2.000 vagas, aparecem 60 mil ou 80 mil pessoas
para fazê-lo. Passou, então, a ser um grande negócio. E o pior,
Getúlio, é que as obrigam a fazer o concurso, mas não dão a garantia
de que os aprovados serão admitidos pelas Prefeituras.

Esse é um equívoco que está ocorrendo nas Prefeituras do interior e
que precisa ser abordado também. Mas isso não ocorre apenas com
as Prefeituras. O Estado tem feito alguns desses concursos, bem
como o governo federal. Na semana passada, tivemos um concurso
com 700 mil pessoas inscritas! Isso virou negócio, e é preciso apurar
quem o comanda. Tudo isso sob o manto da probidade administrativa.
Precisamos, pois, analisar esses casos.

Acredito que o Ministério Público tem, sim, de cobrar se as
Prefeituras estão com contratos equivocados ou se estão com
excessos. Não é essa a discussão que gosto de fazer. Sei o quanto é
difícil para o Prefeito administrar uma cidade. E hoje mais que nunca,
pois passou a ser empregado do Promotor.

Então, esses Promotores começaram a exigir que se faça o
concurso público, que virou corrupção, uma forma de ganhar dinheiro
sob o manto do Ministério Público. Não estou dizendo que o Ministério
Público está ganhando dinheiro, mas está propiciando às pessoas
mais espertas que outras ganharem dinheiro com concurso público.
Em Pará de Minas, minha cidade, abriu-se um concurso - dizem, não
estou afirmando, mas é a voz de lá -, e havia pessoas de todo o País
fazendo o concurso. Por quê? Porque a empresa contratada para
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elaborar as provas fez propaganda em todos os Estados da
Federação. O nosso colega, Deputado Paulo, está dizendo que, só
em Nova Serrana, havia 15 mil inscritos. E são poucas as empresas
que estão fazendo esses concursos. Você paga uma inscrição,
Deputado Getúlio, a qual, em alguns casos, chega a R$70,00, e não
terá a mínima chance de ser contratado. Onde está a ação do
Ministério Público em cima dos abusos que estão acontecendo nos
concursos públicos? Exige-se dos Prefeitos. Prefeitos que às vezes
são indefesos, mal orientados juridicamente. A maioria deles tem sido
mal orientada juridicamente; os advogados do interior do Estado às
vezes têm medo de enfrentar a Justiça, até mesmo o Promotor tem
medo de discutir; então, se faz o que eles mandam e o que
desmandam. E estamos percebendo isso calados.

Esta discussão de hoje, que vem acontecendo na Assembléia nos
últimos sete dias, é da maior importância para a sociedade e muito
mais, na minha visão, para o Ministério Público. Esta discussão é
importante para que o Ministério Público possa escutar os clamores
dos Deputados com relação aos excessos cometidos por alguns
membros dessa instituição. Fica parecendo que esta discussão está
sendo feita com a instituição Ministério Público, que merece todo o
nosso respeito. Na verdade, estamos discutindo contra os excessos
de alguns Promotores de Justiça. Eles mesmos colocam a instituição
Ministério Público na berlinda, porque, quando promovem qualquer
tipo de ação, dizem: o Ministério Público. Mas deveriam dizer que o
Promotor de Justiça da comarca da cidade tal tomou essa decisão, e
não, o Ministério Público.

A intenção da nossa proposta de emenda, apresentada pelo
Deputado Adalclever, é justamente para tirar do interior essa figura. Já
que é o Ministério Público que promove a ação no interior, que ela
seja então de responsabilidade do Procurador-Geral. Já que aquele
que está no interior invoca o Ministério Público como instituição, e
não, como o Promotor, que faz parte de uma instituição, a
responsabilidade não é do Promotor.

Portanto, esta discussão, Deputado Getúlio, está sendo da maior
importância, porque V. Exa., como eu, como o Paulo Cesar, está
sendo ouvido até mesmo no Ministério Público. Estamos sendo
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ouvidos por vários Promotores de Justiça, que estão preocupados e
nos estão acompanhando. Queremos mostrar para eles que a nossa
discussão é política, em cima dos excessos cometidos. Às vezes
também pagamos caro quando cometemos nossos excessos; da
mesma forma, o Poder Judiciário e as Polícias Civil e Militar. O
Ministério Público, até então, estava intocável. Quanto mais intocável,
mais bobagens estavam fazendo. Quanto menos se falava das
dificuldades, dos excessos de alguns Promotores, mais excessos
cometiam.

Então, esta discussão tem sido importante. E ela ainda tem de
continuar, até com o Ministério Público, talvez, convidando-se sua
Corregedoria ou o Procurador-Geral para uma discussão, a fim de se
verificar o que é bom para o Ministério Público, para a Assembléia e
para o povo. Isso é o mais importante. Mas não pode ser importante,
como tem sido, o Ministério Público ser usado, principalmente por
parte da imprensa. Quando falta notícia, usa-se o Ministério Público
para dar notícia, com a maior irresponsabilidade, como se os
Promotores, que às vezes fazem as denúncias e até o julgamento,
não tivessem família.

O Promotor tem família - mulher, filhos, amigos, pai e mãe - e
esquece que aqueles por eles denunciados - sem nenhuma prova -
também têm, e ela sofre muito. Nós, que estamos sendo atingidos, às
vezes absorvemos mais facilmente os impactos da crueldade dessas
pessoas, principalmente nós que já estamos há muito tempo na vida
pública, mas os nossos familiares e amigos sentem o golpe.

E o Ministério Público “não está nem aí”. A ação dos Promotores é
sem responsabilidade. Eles podem fazer o que quiserem, como V.
Exa. disse, e não temos o direito de reclamar. O Promotor tem que ter
suas prerrogativas, mas também tem que ter responsabilidade e ser
responsável por seus excessos.

Parabéns, Deputado Getúlio Neiva. Tomei seu tempo, mas temos
que discutir esse assunto. Às 16h30min, vamos continuar debatendo o
projeto de lei do Ministério Público, em que está incluída a emenda
dos parlamentares. Não queremos travar uma briga de instituições,
entre Assembléia Legislativa e Ministério Público. Estamos, sim,
cumprindo nosso papel institucional: fazer a discussão política dos
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atos de um órgão que se chama Ministério Público.
V. Exa. está de parabéns. Apesar de o Plenário estar vazio, tenho

certeza de que estamos sendo ouvidos por muitas pessoas
importantes, até por muitos Promotores.

O Deputado Getúlio Neiva - Mas, graças a Deus, Deputado, está
cheio de idéias. Esta nossa preocupação abrange um aspecto muito
complicado. Tenho mantido contato com pessoas mais ligadas ao
Ministério Público que me disseram que acontece com os Promotores
mais ou menos como acontece com os médicos: só existe general. É
difícil estabelecer disciplina e hierarquia onde só existe general.
Informaram-me com segurança que o próprio Procurador-Geral tem
dificuldades em manter a hierarquia e estabelecer regras. Ele só pode
conversar, não pode determinar. Onde já se viu buscar uma bandeira
de ordem e progresso em um lugar em que não há disciplina e
hierarquia? Onde estão as normas para determinar o comportamento
de uma chefia que orienta o trabalho?

Lembro-me de que o Paulo Lacerda, há pouco mais de três meses,
convidou seus agentes todos e fez para eles uma preleção, isso na
Polícia Federal: “Evitem envolver pessoas sem certeza absoluta da
apuração do caso. Vocês estão exagerando”. Quem disse isso foi o
Chefe da Polícia Federal, não fui eu. O Dr. Jarbas tem dificuldade, e o
Dr. Nedens também teve, porque não existe uma normatização da
hierarquia e da disciplina no Ministério Público.

Por que esta reação tão fantástica à emenda do Deputado
Adalclever Lopes? Por que essa exacerbação? Pela primeira vez na
história, vejo o Ministério Público pressionando o Governador para
vetar um projeto de lei. É a primeira vez na história, e lido na política
desde Tancredo Neves. Não vi, Deputado Antônio Júlio, em um dia
sequer, nenhum episódio em que o Ministério Público tenha apelado
ao Governador para que vetasse um projeto. Será que estamos
vivendo em um tempo diferenciado?

Certamente, entendo o Governador: é candidato a Presidente, não
pode ter atrito com ninguém. Ele arranjou logo um parecerzinho, que
discuto aqui. Se esse assunto se prolongar, se não vencermos a
batalha, irei pegá-lo e “desmilingüi-lo” aqui. Mostrarei que é fajuto, que
a Advocacia-Geral do Estado errou, que ele não tem base legal e veio
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apenas para compor uma situação. A Assembléia também faz
composições, pois queremos harmonia. Entretanto, não fazemos
composição para ficarmos como capachos, subalternos. Ela deve ser
altaneira, altiva. Na verdade, o que está me preocupando e muito,
Deputado Antônio Júlio, não é a notícia que está no jornal, no
documento, de que há uma escuta não legalizada, não autorizada no
Ministério Público, aqui, na esquina da Assembléia, para ouvir todo o
mundo que quiser. Não é isso o que me preocupa. Não me preocupa
também se a Associação do Ministério Público xingará a Assembléia,
como se toda ela estivesse envolvida nesse processo, quando, na
verdade, alguns Deputados podem ter feito alguma crítica mais direta,
mais violenta, mais forte, mas estamos defendendo a instituição.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte) - Tenho acompanhado o
pronunciamento de V. Exa. em relação ao Ministério Público. Nesta
Casa, sempre primei por ser discreto e me comportar da forma mais
salutar possível. Ouvi o seu pronunciamento nestes dias e quero
parabenizá-lo pela competência, pela forma como apresentou os
argumentos. É isso mesmo. Não pense o Ministério Público que há
somente dois ou três Deputados que estão falando. Não. Vocês, do
Ministério Público, que estão agora nos assistindo não sabem o que
ocorre, não sabem da insatisfação nos bastidores desta Casa.

Quero também deixar claro que acredito e eu mesmo conheço
Promotores dignos do cargo que ocupam. Mas vocês, do Ministério
Público, precisam saber que há meia dúzia que está atrapalhando a
imagem de vocês. Por exemplo, esse Promotor de Contagem:
quantas vezes ele foi visto saindo do gabinete do Deputado Carlos
Willian, em Brasília, e ele vai para a televisão dizer, como fez nesses
dias, que Mário de Oliveira é dono de um lugar chamado Ilha, que
seria casa de recuperação. Não sei se Promotor tem de ir para o
palco, procurando as luzes da ribalta. Função de Promotor é concluir o
seu trabalho, e não ficar procurando os holofotes da imprensa. Ele foi
visto, algumas vezes, visitando o gabinete do Deputado Carlos Willian.
Perguntem por que esse Promotor de Contagem saiu do Sul de Minas
Gerais - e quero dizer ao Promotor Mário da Conceição, aliás, vulgo
“Mário Gardenal”. Perguntem como foi o curso que ele fez na França.
Procurem fazer um levantamento para saber como foi que ele foi para
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a França fazer um curso de um ano. Procurem saber a história desse
curso na França. É esse mesmo Promotor que insiste, e o próprio Juiz
de Contagem não aceitou denúncia contra o Deputado Mário de
Oliveira, porque não havia material adequado e suficiente. Por que a
insistência dele? É porque deve haver algum tipo de fantasma
estranho ajudando-o; entretanto, conhecemos os nomes dos
fantasmas, que não são tão fantasmas assim. No momento próprio,
falaremos disso. Acredito na Promotoria Pública, nos Promotores
honestos. V. Exa. queria desculpar-se, pedir perdão por ter dado
poder ao Ministério Público na Constituinte. Queria fazer o mesmo,
porque também fiz o mesmo. Estava aqui. O Ministério Público não
pode pensar que esta é uma Casa de frouxos, de indivíduos que têm
medo deles. Tenho família. Não podem imaginar quanto nossa família
sofre por causa de um, dois, três, quatro ou cinco Promotores.

Esse Mário da Conceição deveria fazer um tratamento. Ele foi para a
França fazer um curso, mas deveria ter ido para o melhor hospital
psiquiátrico do mundo para se tratar. Ele não tem perfil nem
comportamento de Promotor responsável. Eu, Sr. Mário da
Conceição, voltarei quantas vezes forem necessárias para falar.
Modéstia a parte, sei usar a tribuna. Por que tenho ficado calado por
tanto tempo? Porque aprendi uma coisa com Jesus Cristo. Ele foi
levado para o Senado em Israel e foi questionado. Permaneceu em
silêncio. Foi levado para Herodes e permaneceu e silêncio. Foi levado
para Pilatos e permaneceu em silêncio. Ele foi torturado com
perguntas e questionamentos. Em determinado momento, Pilatos
perguntou se Ele não responderia, se não sabia que ele, Pilatos, tinha
poder de vida ou morte sobre Ele. Jesus respondeu: “Nenhum poder
teria, se do alto não lhe fosse dado.”.

Estou fazendo este aparte apenas para dizer o seguinte: não quero
ameaçar ninguém, mas não serviremos de saco de pancadas. Quero
que o Sr. Mário da Conceição saiba que não somos trouxas nem
idiotas. Devem existir mais Mários da Conceição por aí. Mário da
Conceição, nem o pessoal da sua classe gosta do senhor. O senhor é
“persona non grata” até mesmo em alguns lugares que supõe ser sua
casa.

Agradeço e estarei junto de todos os que denunciarem abusos. Sr.
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Promotores de bem, éticos, que cumprem seus deveres, tenham a
certeza de que sabemos que existem e estamos dispostos a ajudar os
senhores a limpar a casa.

O Deputado Getúlio Neiva - A voz surda é mais forte do que a alta.
Os calados falam mais forte do que aqueles que falam muito, logo vou
parar de falar. Antes, deixo uma sugestão.

Se o Procurador-Geral está tendo dificuldades para estabelecer
hierarquias e disciplina, é da sua competência enviar a esta Casa um
projeto de lei, que discutiremos com o maior prazer, para que haja
definição clara de comportamentos do Ministério Público. Nenhuma
organização existe sem chefia, e quando esta não tem poder sobre os
chefiados, há algo errado, que é preciso consertar. Se a lei foi
demasiado benévola e deu liberdade de mais, vamos mudá-la.

Meu caro Procurador, temos a maior estima pelo senhor. Fui seu
cabo eleitoral e defendi sua candidatura na disputa e na lista tríplice,
assim como fiz com o Dr. Nédens. Sou de participar e ativar.

Caro Antônio Júlio, muita gente não sabe que, na revisão
constitucional, só eu apresentei 96 emendas à Constituição, em
comum acordo com a Amagis. Tenho bom relacionamento com a
Justiça e entendo o seu funcionamento. Participo do processo e tenho
o maior interesse em fortalecer a Justiça do País. Tenho o maior
interesse em fortalecer o Ministério Público no Estado. Mas fortalecê-
lo pela honra, pela condição moral de atuar em nome da Justiça.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 5, às 9
horas, 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 foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.
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ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/6/2007

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso da

Deputada Elisa Costa; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; aprovação -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 22/2007; discursos dos
Deputado Antônio Júlio e Gilberto Abramo; encerramento da
discussão - Encerramento.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro
Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h13min, a lista de

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

1ª Parte
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Ata
- O Deputado Carlos Pimenta, 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 Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, peço que duas questões

sejam registradas na ata referentes à noite de ontem. Primeiro, fiz
uma menção e parabenizei a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
pela realização do ciclo de debates sobre o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado, no dia de ontem, pelas Comissões de
Participação Popular, sob a Presidência do Deputado André Quintão,
e de Fiscalização Financeira, sob a Presidência do Deputado Zé Maia.
O debate contou com presença qualificada no Plenário e com
expositores e palestrantes. É o momento para pensarmos em um
planejamento do Estado a longo prazo.

Registro, mais uma vez, que ontem foi feito um convite a todos os
Deputados e Deputadas, aos servidores, à TV Assembléia, à
imprensa e às lideranças das bancadas dos partidos políticos, para
que seja acompanhada a agenda do Presidente Lula, que estará em
Belo Horizonte hoje, a partir das 15 horas, no Palácio das Artes. Essa
agenda terá a presença de Ministros, do Governador do Estado, do
Presidente desta Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho, de
todos os Deputados e também das lideranças de Minas Gerais, com
Prefeitos e Vereadores. Será anunciado o Plano de Aceleração do
Crescimento para Minas Gerais, em que se somarão, nos próximos 4
anos, R$3.800.000.000,00, dos quais R$3.000.000.000,00 serão do
governo federal e R$800.000.000,00, do Estado de Minas Gerais. O
projeto abarcará os Municípios de Minas, especialmente a área de
saneamento ambiental e integrado, áreas de abastecimento de água,
tratamento de esgoto, drenagem, destinação final dos resíduos
sólidos, tratamento do lixo e habitação, que é de interesse social das
famílias que ganham até três salários mínimos.

Registro que a maioria dos Municípios da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, incluindo aqueles com população acima de 150 mil
habitantes, receberão recursos para contribuir para a infra-estrutura
de bairros e ruas de nossas cidades. O Presidente Lula, mais uma
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vez, valoriza Minas Gerais. Em apenas uma semana, esteve aqui
duas vezes, valorizando nosso Estado, nossas lideranças e
principalmente a população mineira, que receberá recursos para
resolver problemas tão graves e crônicos, como a habitação e o
saneamento ambiental, por meio de projetos inovadores. Deixo esse
convite ao Deputado José Henrique, que preside esta sessão, e a
toda a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

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

reunião o Projeto de Lei Complementar nº 20/2007 e os Projetos de
Lei nºs 522, 597, 931 e 932/2007, apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite, e o Projeto de Lei nº 73/2007,
que recebeu emenda na referida reunião e foi devolvido à Comissão
de Saúde para parecer.

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

Rodrigues, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo
que a Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2007 seja apreciada
em último lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 22/2007, do Deputado
Ivair Nogueira, que dispõe sobre critério para crédito do valor
adicionado na situação 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 na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, e
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pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão,
o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, ocupamos esta tribuna para discutir e também
encaminhar a votação do Projeto de Lei nº 22/2007, do nosso
companheiro e amigo peemedebista, Deputado Ivair Nogueira. É uma
proposta muito importante, apesar de um pouco conflitante com a Lei
Robin Hood, mas o Deputado Ivair Nogueira teve grande capacidade
para apresentá-la.

Esse projeto muda a vida dos Municípios, o que já está
acontecendo. Hoje, Prefeitos, Vereadores e Secretarias Municipais
não têm mais poder de ação. O Ministério Público, por meio de seus
Promotores, está assumindo o papel do Poder Executivo, do Poder
Legislativo e até da administração da cidade, porque determina
normas de como administrar, de como proceder aos gastos públicos.
Por exemplo, considero um grande equívoco o fato de um Promotor
ficar contra um Prefeito, mandando que se gaste dinheiro com o
tratamento especial de alguma pessoa, sem a preocupação de saber
se existem lei orçamentária e recursos financeiros para tal. O
Promotor obriga o Prefeito a cumprir a ordem judicial. Infelizmente, o
Poder Judiciário está debaixo das asas do Ministério Público. O
Judiciário, no interior, faz o que o Ministério Público determina. O
Judiciário, principalmente o de 1ª instância, não julga, porque quem
julga é o Ministério Público, que envia a denúncia com o pedido de
sentença já definida.

Alguns Promotores, antes de qualquer procedimento legal para
apurar se aquela pessoa está realmente envolvida, vão à televisão
fazer todo o procedimento público, julgando e condenando. Depois, lá
na frente, chega-se à conclusão de que não era aquilo que o
Ministério Público estava dizendo.

Tenho chamado atenção para o fato, Deputado Lafayette de
Andrada, porque estamos assistindo a isso passivamente. No
parlamento, tanto em nível nacional, como nos Estados e nos
Municípios, ninguém reage. E os Vereadores deveriam reagir. Vemos
agora essa hipocrisia do Ministério Público a respeito do nepotismo,
criando caso com a Câmara Municipal, onde não existe lei que proíba
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a contratação de parentes. Eles estão determinando que apresentem
lista, para submeter essas pessoas ao julgamento da opinião pública
de forma equivocada, como se eles fossem os paladinos da
moralidade, como se o Ministério Público não tivesse nenhum dos
problemas que existem nos outros Poderes. Estamos assistindo a isso
calados. Estamos vendo tudo isso acontecer, assim como a sociedade
também vê muita coisa ocorrer e não reage. Hoje, a pessoa vê um
acidente, um assalto, um problema e, se não é com ela, não quer
saber o que está ocorrendo, quando sabemos que só vamos mudar o
rumo deste país e acertar as coisas se estivermos juntos. Não adianta
um ou outro gritar e xingar, porque a fragilidade é maior quando se
está sozinho.

De tudo isso que estamos falando, eu queria expor uma coisa que
tem acontecido. Em relação às eleições do ano passado, três
Promotores de Divinópolis estão pedindo ressarcimento por crime
ambiental e mais não-sei-quê de todos os candidatos que tiveram voto
naquela cidade, de todos os partidos que disputaram as eleições, sob
a alegação de que esses partidos e essas pessoas não cumpriram um
acordo feito com o Ministério Público. Não estou incluído, graças a
Deus, mas o meu partido, o PMDB, está. Tenta-se uma condenação
em R$100.000,00 para cada um. E nós não participamos disso. Por
terem visto algum papel de candidatura, o próprio santinho, que é o
mais popular, mandaram que se fizesse um procedimento, inclusive já
pedindo, Deputado Tadeu, o bloqueio de todos os bens das pessoas
citadas por esses três Promotores. Olhem a irresponsabilidade deles!
Quanto custa isso para o poder público, quanto custará essa ação? É
preciso citar mais de 75 entidades, entre os candidatos eleitos e mais
os partidos políticos. O processo está correndo. O PMDB teve de
contratar um advogado para fazer a defesa. Os Deputados citados
também terão de se defender. E esses Promotores não pagam nada
por essa irresponsabilidade, numa ação que não tem nenhuma lógica.
Será que vai continuar dessa forma até essas pessoas acharem que
não estão acima da lei? Antigamente eles pensavam que eram
deuses, hoje dizem que têm certeza. E o parlamento, que elabora as
leis, não está tendo coragem de fazer essas modificações.

O Ministério Público, se já fez bem à democracia, hoje faz mal. O
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Ministério Público foi um instrumento importante na travessia da
ditadura, principalmente de 1990 para cá. Mas estão extrapolando
suas obrigações, estão intrometendo-se em todos os Poderes, estão
intrometendo-se em tudo que se faz neste país. Em vez de fiscalizar a
aplicação da lei, em vez de verificar se realmente aquilo está correto
ou incorreto, estão determinando o que se vai fazer, indiferentemente
de existir lei ou não. Hoje uma recomendação do Ministério Público,
que não tem nenhum poder jurídico, é mais importante que qualquer
lei.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V.
Exa., que, com muita firmeza e clareza, trouxe a esta tribuna, nesta
manhã, assunto sobre o qual, com certeza, muitos Deputados
gostariam de apartear. É necessário que os Deputados que estão
incomodados, que constataram exatamente o que V. Exa. constatou,
ou seja, que o Ministério Público não é o detentor da moralidade, nem
paradigma da justiça, o aparteiem nesta manhã.

O Ministério Público também tem os seus problemas - esta Casa
sempre teve enorme respeito por esse órgão, que possui pessoas
honradas e sérias - mas, como V. Exa. disse com muita propriedade,
está invadindo seara que não é de sua competência. Essa ação
abordada por V. Exa., ocorrida na cidade de Divinópolis, onde
Promotores denunciam Deputados e candidatos a Deputados de
infringirem a lei ambiental, pedindo ressarcimento e até a
indisponibilidade de bens, é um absurdo. No mínimo, é incapacidade
de interpretar a lei, é desconhecimento da própria hermenêutica
jurídica nas suas competências, nas suas atribuições. Podemos falar
também que é vontade deliberada de aparecer, de se projetar na
mídia. É um desrespeito, é uma afronta, e esta Casa realmente tem
de manifestar-se. V. Exa. está de parabéns pela sua exposição.

Também temos outras questões, Deputado Antônio Júlio. Trouxe à
Comissão de Segurança Pública desta Casa denúncia contra um
Vereador na cidade de Ilicínea, que foi acusado de ter molestado
sexualmente uma criança de 12 anos. E pasmem: o Promotor da
Comarca de Boa Esperança foi à rádio daquela cidade - Ilicínea está
compreendida na jurisdição da Comarca de Boa Esperança - para
dizer que a Comissão de Segurança Pública estava intrometendo-se
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em área que não era afeta a ela. Foi confrontar-se com a Comissão
de Segurança Pública, mas nem sequer se preocupou em pedir a
prisão preventiva do Vereador, acusado de um crime gravíssimo
contra uma criança de apenas 12 anos. Limitou-se em se preocupar
apenas com a Comissão de Segurança Pública da Assembléia e não,
efetivamente, em fiscalizar e denunciar o Vereador, que continua
exercendo a Presidência da Câmara Municipal de Ilicínea.

Essas questões devem ser trazidas aqui, assim como a própria
questão do teto salarial, que hoje não existe para o Ministério Público.
Segundo o Conselho Nacional do Ministério, não há necessidade de
teto. Não adianta o Ministério Público sair como paladino da
moralidade, pois não é bem assim. As coisas precisam ser colocadas
nos seus devidos lugares. Por outro lado, Deputado Antônio Júlio, já
fiz essa denúncia três vezes. A Comissão de Direitos Humanos desta
Casa, na pessoa do seu Presidente, Deputado Durval Ângelo,
também vem denunciando, mas o Ministério Público não compareceu
às audiências públicas da Comissão de Segurança Pública, muito
menos à da Comissão de Direitos Humanos. Não se sabe se se trata
de uma ação orquestrada pelo Ministério Público ou se é uma ação
isolada. Sei que ele faltou ao debate sobre a questão da segurança
pública de Betim, da qual participaram oito Deputados desta Casa, o
Prefeito Carlaile Pedrosa, o Vice-Prefeito, o Presidente da Câmara, o
Presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal de
Betim, dois Secretários Municipais, a Polícia Militar, com um Coronel e
um com um Ten.-Coronel, a Polícia Civil, com um Delegado da
seccional e com um Chefe de Departamento, além de várias
autoridades. O Ministério Público não mandou nem sequer um
telegrama ou um comunicado informando o motivo pelo qual não
poderia comparecer àquela audiência pública.

É muito claro, Deputado Antônio Júlio, chamar à responsabilidade o
Ministério Público, porque, de forma muito inteligente, o Constituinte, o
Legislador originário, colocou na nossa Constituição que segurança
pública é dever do Estado.

E o Estado não pode ser visto, de forma míope, apenas pela visão
das Polícias Civil e Militar. Lá estavam o Prefeito, as Secretarias
Municipais, as Polícias Militar e Civil e os Deputados, mas o Ministério
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Público nem sequer se deu ao trabalho de comunicar à Mesa desta
Casa que não poderia comparecer.

Então, neste momento, há, sim, uma má vontade do Ministério
Público em comparecer às audiências públicas das Comissões de
Segurança Pública e de Direitos Humanos. A pergunta que se faz,
então, é se o Promotor não é importante na hora de fiscalizar e
acompanhar o cumprimento da lei. Será que ele não é importante em
Betim e na Região Metropolitana para acompanhar as questões afetas
à segurança pública? Será que o Ministério não pertence ao aparato
de justiça criminal? Ou será que as críticas só podem ser direcionadas
ao parlamento?

Quero dizer, Deputado Antônio Júlio, para fomentar a reflexão, que
por mais que parte da imprensa tente achincalhar o Poder Legislativo
em todas as suas esferas, devemos lembrar que a avaliação de
desempenho dos parlamentares, sejam municipais, estaduais ou
federais, é realizada de quatro em quatro anos, quando nos
submetemos ao crivo da urna. Agora, quem avalia, hoje, o trabalho do
Promotor de Justiça ou do Juiz de Direito? A que avaliação estão
sendo submetidos? Ora, a Assembléia tem o papel fundamental de
fiscalizar os atos do Ministério Público. Essa fiscalização cabe a este
Poder. A quem mais eles prestam contas? Que cidadão pode entrar
na sala de um Promotor ou de um Procurador, sem a devida
permissão, para fazer alguma crítica? Se o fizer, é possível que saia
preso de lá. Aqui, não; neste Poder democrático todos entram,
acompanham-nos pelas galerias e nos plenarinhos e procuram os
Deputados com críticas ou aplausos. E é bom que tenhamos essa
participação, porque este é um Poder democrático. Agora, qual é a
avaliação de desempenho feita ao Ministério Público. A quem ele se
submete? Quem o fiscaliza? Essa indagação deve ser levantada em
nossos debates.

Assim, cumprimento V. Exa., que faz um pronunciamento muito
pertinente. Até que ponto o Ministério Público pode usurpar as suas
funções e avançar no que não lhe compete? Mais uma vez, agradeço
a V. Exa., dizendo-lhe que conte conosco, porque queremos um
Ministério Público forte, mas transparente; um Ministério Público que
cumpra as suas obrigações constitucionais e todas aquelas que
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envolvam os interesses da sociedade. Mas, infelizmente, nesta
Assembléia, ele nem sequer se tem dado ao trabalho de enviar
correspondência justificando sua ausência nas audiências públicas.
Obrigado, Deputado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Sargento
Rodrigues. Com muito prazer, concedo aparte ao nosso líder,
Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Antônio
Júlio, V. Exa. está fazendo aqui algumas reflexões relativas ao
Ministério Público. Comungo com muito do que V. Exa. falou há pouco
e gostaria de trazer um elemento a mais para a discussão; na
verdade, um elemento abstrato, mas que precisa ser considerado.

O Ministério Público tem tido oportunidade de promover por várias
vezes e até mais do que precisa o famoso Termo de Ajustamento de
Conduta - TAC -, um instrumento típico do Ministério Público,
aprovado nesta Casa. Por meio do TAC, o Ministério Público faz um
acordo, entre aspas, com uma das partes; se a parte deixar de fazer o
que vinha fazendo e começar a agir dessa ou daquela forma, ele
deixa de processá-la pelo possível crime que tenha cometido. Ora, o
Ministério Público terá o poder de dizer que o que era crime deixou de
ser? Será que o Ministério Público pode dizer a uma parte que vem
agindo de forma irregular que ela estará perdoada se, a partir de
agora, adotar outra conduta determinada? Ele tem o poder de perdoar
pela conduta, que ele, Ministério Público, considera errada? Ele está
julgando, está acima até do juiz. Não só está julgando, como está
perdoando aquilo que considera ser errado. O Juiz, quando julga,
alega que aquela pessoa não cometeu um crime, está absolvida. O
Ministério Público diz que a pessoa estava cometendo um crime, uma
infração, mas está perdoada, se a partir daquele momento passar a
agir como determina o Ministério Público. Temos de analisar também
a juridicidade desses TACs, que agora estão multiplicando-se, criando
vida. Agora tudo é TAC, vai-se começar a governar por TAC, como V.
Exa. disse, obrigando Prefeito a fazer determinado ato, obrigando
fulano de tal a fazer isso ou aquilo, ou seja, o Ministério Público
arvorando-se a dar ordens por meio de TACs. Do contrário, a pessoa
será processada. Temos de estudar com profundidade os TACs, se
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realmente o Ministério Público pode legalmente fazer um termo como
esse.

Deputado Antônio Júlio, agradeço o aparte e a paciência de me
ouvir. Quero registrar, como não canso de dizer, que V. Exa. é um dos
nossos grandes líderes, em quem espelhamos nossa conduta no
Legislativo. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Nobre Deputado, amigo
Antônio Júlio. Farei coro com V. Exa., trarei aqui alguns dados porque
também fui denunciado por esses três Promotores de Divinópolis nas
eleições passadas. Tenho aqui a relação de todos os partidos que
foram denunciados nessa ação civil pública de responsabilidade por
danos morais, patrimoniais e ambientais, em que esses três
Promotores de Divinópolis denunciam 22 partidos, 49 candidatos, 20
Deputados eleitos e um Senador. Estranhamente, não denunciaram o
governador eleito nem o outro candidato a governador que também
fez campanha em Divinópolis, nem os candidatos à Presidência da
República.

Citarei todos os partidos envolvidos, para que tomem conhecimento,
porque muitos ainda não foram notificados e todos os candidatos e
Deputados. Começa pelo PT denunciado, solicitando que seja retido o
fundo dos partidos: PSDB, PFL, PV, PSOL, PSB, PP, PTB, PMDB,
PMN, PDT, PL, PHS, PSTU, PTC, PAN, PCdoB, PPS, PSDC, Prona,
PRB e PSC.

Os candidatos da época: Senador eleito, Eliseu Resende; candidato
Newton Cardoso, derrotado para o Senado; Antônio Roberto Soares,
Deputado Federal eleito; Francisco Gonçalves Filho, candidato não
eleito; Paulo Gabriel Godinho Delgado; Reginaldo Lázaro de Oliveira
Lopes, Deputado Federal eleito; Domingos Sávio Campos Rezende,
Deputado Estadual eleito; João Paulo Gomes da Silva, Maria do
Carmo Lara, Antônio Carlos de Morais, Juvenil Alves Ferreira Filho,
Ronaldo Vasconcellos Novais, Alessandro Marques, Carlos Magno
Andrade Melles, Jayme Martins Filho, Djalma José Bóis, Fábio
Augusto Ramalho dos Santos, Jael Rodrigues de Oliveira, Galileu
Teixeira Machado, Bruno Albergaria, Agostinho Célio Andrade Patrús,
Ana Isabel Teles Leão, André Quintão da Silva, Carlos Antônio
Garrido, Elbe Figueiredo Brandão Santiago, Elson Ferreira da Silva,
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Gilberto José da Silva, Heloísa Vieira Ferry, Inácio Franco, João
Batista da Silva, João Bosco de Morais, João Paulo Gomes da Silva,
Maria do Socorro, Jô Moraes Vieira, Leonardo José de Matos, Libelo
Joaquim Caetano, Narciso da Cruz Ferreira, Neider Moreira de Faria,
Adelino de Carvalho Lino, Roberto Francisco Ramos, Paulo Cesar de
Freitas, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Kaboja, Vanderlei Ricardo
Jangrossi, Valdevino Pereira de Aquino, Laurindo Rodrigues de
Almeida, José Perrella de Oliveira Costa, Antônio Rinaldo Valério e
Marta Maria Silva Albernaz.

Caro Presidente, Srs. Deputados, estranhamente recebi essa
comunicação e não fiz campanha em Divinópolis, nem lá estive
durante o período eleitoral. O Ex-Prefeito e candidato a Deputado,
Galileu Teixeira Machado, que era meu cabo eleitoral em Divinópolis,
que me apoiava, foi candidato a Deputado Estadual. Não estive lá,
não houve nenhuma propaganda ou santinho meu nas ruas daquela
cidade, e aqui fui citado, a meu ver, porque lá obtive votos. Trago o
nosso repúdio a esses três Promotores, cujo nome quero citar: Denise
Guerzoni Coelho, Promotora de Justiça Eleitoral; Gilberto Osório
Resende, Promotor de Justiça Eleitoral; e Márcio José de Oliveira,
Promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente. Achamos um
absurdo a denúncia desses Promotores ao pedirem a condenação dos
requeridos a ressarcir solidariamente, ao Município de Divinópolis, a
quantia de R$925,74, devidamente atualizada até a data do efetivo
pagamento, referente ao montante gasto com a limpeza da cidade,
após a prática degradadora aqui narrada. E que também sejam
requeridos e condenados a compensar o meio ambiente pelo dano
moral coletivo, num importe de R$100.000,00 cada um deles,
mediante depósito na conta do Fundo da Defesa de Direitos Difusos.
Aqui está escrito o número da conta e indicado o banco da cidade de
Divinópolis.

Caro Presidente, Srs. Deputados, Deputado Antônio Júlio, fazemos
coro com V. Exa. em sua denúncia. Achamos que isso não pode
continuar. Os fóruns das comarcas da nossa cidade estão cheios de
processos. É por isso que, em cada cidade, os Promotores estão
apresentando denúncias, apresentando cinco, seis processos para
cada candidato eleito, para cada Prefeito da sua cidade. Na cidade de
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Bom Despacho, de que o Deputado Lafayette de Andrada falava,
também houve denúncia, e o Promotor daquela cidade quer obrigar o
Prefeito, o nosso amigo Haroldo Queiroz, a fazer obras. Está
chamando-o no Fórum, querendo obrigá-lo a fazer obras sem que
tenha condições ou recursos para tanto. Aliás, houve discussão nesse
Fórum, onde o Promotor queria obrigar o Prefeito a fazer algumas
obras na cidade. Deixo o nosso repúdio contra esses Promotores.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Parabenizo V. Exa.
pelo pronunciamento. Acompanhei-o quando Presidente desta Casa e
vi coisas que me deixaram assustado. Um Promotor, de que me
aproximei, disse-me: “O senhor está parecendo Deus”. Ao que me
respondeu: “Não, Deus, não, meu filho. Deus está lá para baixo; eu
sou mais que Deus.” Há muita gente boa no Ministério Público. E
sabemos disso. Esta Casa sabe perfeitamente com quais pessoas
pode conversar no Ministério Público, ou seja, com aquelas que têm
diálogo. Mas V. Exa. sabe o quanto sofremos todos nós.

Ainda tenho algo a dizer a respeito do Ministério Público. Mas
falaremos sobre isso quando chegar a hora certa. Gostaria que,
depois, V. Exa. relatasse alguns fatos a esta Casa e aos Deputados
que chegaram e não tiveram a oportunidade de ver um Promotor
adentrar a sua sala de Presidente e exigir a aprovação de um projeto.
Acho bom que saibam que o Promotor foi até V. Exa. e disse: “Quero
esse projeto aprovado, e V. Exa. tem de fazer um Termo de
Ajustamento de Conduta comigo, porque preciso disso.” V. Exa.
deixou bem claro que não podia fazer aquilo, pois não poderia garantir
o voto de 77 Deputados.

Há outra coisa a que gostaríamos de nos referir. Na nossa última
conversa, na Comissão, sobre a cerveja no Mineirão, foi convidado o
Ministério Público a participar da discussão, e aqui não compareceu.
Quando estivemos no Ministério Público, ao lado dos representes do
Cruzeiro e do Atlético, iria acontecer o jogo entre Cruzeiro e Atlético
no Independência, e fizemos um acordo para que a venda de cerveja
acontecesse até os primeiros 45 minutos de jogo. Isso já estava
acontecendo. E tivemos uma surpresa. Saímos de lá com uma coisa
acertada, mas entraram na Justiça proibindo a venda. Não adiantou a
conversa nem o acerto. O Promotor quis e acabou. V. Exa. sabe
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perfeitamente disso, já sofreu na pele a mesma coisa. Quando
Presidente desta Casa, sofreu a imposição do Ministério Público. Há
muitas pessoas boas no Ministério Público, muitos sabem da
realidade, mas a grande maioria tenta ser mais do que Deus. Disse ao
Promotor que ele queria ser mais do que Deus, e ele me disse que
Deus havia ficado para baixo, que ele era mais do que Ele. Isso é um
absurdo, Sr. Presidente.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Aproveito a oportunidade
para citar dois acontecimentos recentes de Belo Horizonte. O primeiro
refere-se ao fato de o Ministério Público, em determinado momento,
ter falado à Une, à UNB e a mais uma outra entidade estudantil que
somente elas poderiam emitir carteira de meia-entrada para eventos
esportivos. Quando analisamos a resolução federal, percebemos que
essa medida não ia ao seu encontro. Pelo contrário, a resolução deixa
bem claro que não pode haver exclusividade. Na vinda de um
Promotor a esta Casa para debater esse mesmo assunto,
percebemos que o próprio Ministério Público está acima da
Constituição Federal. Se ele sabe que há uma resolução que não
pode privilegiar algumas entidades, por que está fazendo isso?
Alguma coisa há nisso.

Outro ponto que gostaríamos de analisar é que o próprio Ministério
Público não tem cumprido a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso,
estamos apresentando um requerimento, encaminhando ao Tribunal
de Contas um pedido de explicação sobre as contas do Ministério
Público, por que elas não estão vindo separadas das contas do
governo do Estado. Esta Casa tem a prerrogativa de fiscalizar as
contas do Ministério Público, pois se trata de dinheiro público. Se
temos a prerrogativa de fiscalizar as contas do governo do Estado, por
que não teríamos para fiscalizar as contas do Ministério Público? Ele
tem de ser o mais interessado, porque é o detentor das
transparências. Suas contas têm de ser apreciadas. A população
cobra essa transparência. Lembro-me ainda de que ontem, na
Comissão de Constituição e Justiça, aprovamos um aumento de
subsídios de R$3.000,00 para os Promotores. Não quis levantar
questão, mas acho que R$3.000,00 é muito pouco. O momento não
era oportuno para levantar essa questão, mas, futuramente,
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proporemos uma emenda para que esse acréscimo seja de pelo
menos R$5.000,00, porque o piso de R$24.000,00 não dá para
atender às necessidades de um Promotor. Aproveitei a oportunidade
para trazer esses três pontos neste momento em que V. Exa. abordou
com clareza esse assunto.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Gostaria de
parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento. Acho que esta Casa
começa a tomar uma posição diferente, começa a viver um momento
diferente.

Começarei pelo final do aparte do Deputado Gilberto Abramo. Hoje
existe um projeto que tramita nesta Casa que concede aos
Promotores, aos membros do Ministério Público, mais um
adicionamento no salário de R$3.000,00 para cada Promotor que
trabalha em mais de uma comarca.

O Deputado Gilberto Abramo - É muito pouco.
O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - O Deputado Gilberto

Abramo fala que é muito pouco. A população e a imprensa mineiras
precisam ter a consciência de que hoje o salário-base de um
Promotor, de um recém-concursado, é mais de R$19.000,00 por mês.
O salário da grande maioria dos Promotores do Estado de Minas
Gerais ultrapassa o teto estipulado pela Constituição. O Ministério
Público, que gosta de perseguir os outros Poderes e se julga acima de
qualquer suspeita, é o primeiro a desrespeitar a Constituição e ir
contra o teto salarial, uma vontade da opinião pública que deve ser
respeitada. A população mineira precisa ter consciência de que esses
que se dizem guardiões da lei, quando esta se volta contra eles,
desrespeitam-na. Então, começo pelo final do pronunciamento. Como
representante dos democratas, está também aqui conosco, no
Plenário desta Casa, o nosso Líder Jayro Lessa. Gostaria de deixar
clara a nossa revolta pela irresponsabilidade cometida por esses três
Promotores de Divinópolis contra todos os parlamentares e candidatos
que participaram da campanha eleitoral passada naquela cidade, e
até contra os que não participaram dela, como é o caso do Deputado
Paulo Cesar, que foi citado na denúncia sem ter participado nem
pisado em Divinópolis no período eleitoral. Deixo aqui o nosso repúdio
por uma atitude irresponsável e covarde. Na minha opinião, Deputado
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Paulo Cesar, ela só tem um motivo: fazer com que esses três
Promotores apareçam na imprensa. Há pouco conversava com o
Deputado Ademir Lucas, meu colega de parlamento nesta Casa - e
não sei se ele permitirá -, que me disse ter sofrido com as loucuras e
devaneios de um único Promotor em Contagem. Ele contava-me a
história de que esse Promotor coloca num quadro na parede do seu
gabinete reportagens a seu respeito. Todas as vezes que sai no
jornal, pega a matéria, manda colocá-la em um quadro e dependura-o
na parede do seu gabinete. Isso não é coisa de gente correta e
normal, mas de gente que não entende que os seus pés estão
fincados no chão. Seus pés não estão no chão. Não falo isso para o
Ministério Público, mas para a população mineira que precisa ter
consciência da situação e realidade dos membros do Ministério
Público deste Estado. O pior, Deputado Antônio Júlio, é que hoje
recomendação de Promotor vira lei. O Deputado Alencar da Silveira
Jr., de forma brilhante, trouxe um assunto do qual já falei por diversas
vezes desta tribuna: bebida no Mineirão. Hoje a cerveja está proibida
no Mineirão por causa de uma recomendação de um único Promotor
que nem sequer teve coragem de vir a esta Casa para defender sua
posição. Já tive notícia de que ele já veio até aqui algumas vezes para
tratar de assuntos amenos e de questões que não trazem problemas e
atritos para ele. Parece que ele está aí, todos os dias, na Comissão de
Direito do Consumidor. Quando a situação é tranqüilidade, Deputado
Gilberto Abramo, esse Promotor está aí, está numa boa. Agora, no dia
em que ele sabia que seria questionado pela legalidade da sua
recomendação, não teve a coragem de vir, e estou esperando. Já
falei: estou até hoje esperando que ele venha justificar-se, e até hoje
ele não nos procurou.

Vejo agora nos jornais que o Ministério Público recomenda que a
Câmara Municipal de Belo Horizonte mande embora e exonere os
parentes de Vereadores. Quem é o Ministério Público para
recomendar uma ação como essa, se não existe lei que trate do
assunto?

Agora estou vendo outra notícia de que o Ministério Público
solicitará a relação de parentes dos parlamentares desta Casa. Quem
é o Ministério Público para fazer tal solicitação? E quero deixar bem
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claro que, no meu gabinete, não há nenhum parente meu. Mas quem
tem, tem o direito de ter, porque não existe lei que o proíba. Desde
que o parente do parlamentar trabalhe - e todos os que conheço
trabalham -, não há nenhum problema. Então, quem é o Ministério
Público para solicitar lista de parentes de Deputados dentro desta
Casa? Aviso, de antemão, que serei o primeiro a não entregar, apesar
de não ter parente no meu gabinete, lista nenhuma. Eles estão
ultrapassando muito a própria competência.

E deixo outra coisa bem clara: serei o primeiro, porque tenho a
certeza de que estarei exercendo o meu papel de parlamentar e é
para isso que fui eleito, a questionar, quando chegar ao Plenário desta
Casa, o projeto de lei que concede R$3.000,00 de aumento para eles.
Serei o primeiro a questionar. Se for preciso, ficaremos aqui, um ano,
dois anos, três anos; se for o caso, estarei sozinho trabalhando contra
esse projeto aqui dentro, mas, enquanto eu estiver aqui, ele não
passa.

Apenas queria deixar claro para a população mineira que é preciso
termos consciência do que se passa dentro do Ministério Público hoje.
Tem gente de bem lá? Tem, e muitos, muitos cidadãos de bem, mas
uma meia dúzia está estragando a imagem daquele órgão.

Outro dia, um Prefeito me deu a notícia de que o Promotor da sua
cidade proibiu o sino da igreja de tocar num horário, porque estava
atrapalhando a cidade. Isso é brincadeira, isso é brincadeira. A
população mineira precisa ter consciência disso.

Parabenizo o Deputado Antônio Júlio e os demais parlamentares
desta Casa, que, neste momento, estão tomando uma atitude
diferente. Estamos começando a ter coragem de questionar o
questionável, porque tudo que tratamos aqui tem de ser questionado,
mas, em outros tempos, não o foi. A partir de agora, trataremos tudo
com responsabilidade. Não com loucuras, devaneios nem
perseguições individuais, que alguns Promotores têm contra
parlamentares desta Casa, mas vamos tratar as questões de forma
responsável e transparente. A população mineira precisa saber o que
ocorre com membros do Ministério Público. Parabéns, Deputado, por
seu pronunciamento.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Gustavo. Antes de
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conceder-lhe aparte, Deputado Sebastião Costa, gostaria de continuar
a tratar do assunto.

Estou levantando aqui questões em que não estou envolvido, mas
vários Deputados que estão foram embora. É esse que está sendo o
problema do Parlamento, aqui está o reflexo da sociedade: os que
realmente estão envolvidos saíram, porque não querem envolver-se.
É como se diz: o problema não é meu. Aliás, esse problema não é
meu, não. Mas, como estou pregando que a sociedade se acomodou,
acovardou-se perante tudo que está havendo lá fora, que os
problemas que estão lá fora não são meus, penso que esse é um
problema meu, sim, mesmo que eu esteja sozinho.

Tenho de levantar a minha voz, porque não posso concordar com
que um Promotor, que se diz eleitoral, requeira uma ação cível pública
de responsabilidade por danos morais e patrimoniais ambientais num
processo eleitoral. E o mais grave é que o nosso partido, o PMDB, foi
citado, sem que saibamos por qual Juiz. O Juiz de plantão mandou
citar. Então, o Juiz não teve nem a capacidade de analisar se a ação
era pertinente ou não, já que poderia decidir que aquela ação não
poderia prosseguir.

Agora o que estou questionando, Deputado Vanderlei Jangrossi, não
é nada disso que está ocorrendo, porque isso não dará em nada, já
que não tem lógica. Se a Justiça aceitar essa ação, poderemos fechar
o Parlamento ou fazer algumas mudanças em nossa Constituição.
Mas isso servirá para fazermos, nesta Casa, uma discussão sobre o
pacto federativo. Para discutir pacto federativo, precisamos discutir
poderes, qual a competência do Ministério Público e em que hoje ele
está excedendo. Levarei isso a Brasília amanhã e entregarei à
Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa, para verem os
absurdos que estão ocorrendo.

E quanto a nós, parlamentares, que somos eleitos, não temos cargo
vitalício, mas temos a responsabilidade de criar uma legislação que
exija que o Promotor que dê entrada a uma ação desse tipo, se
perder, tenha de ressarcir aos cofres públicos o custo dessa ação, o
custo dos Deputados para, pelo menos, fazer a própria defesa. Ou vai
fazer defesa sem custo? Ou vai deixar correr à revelia? Não. Todos os
que estão aqui citados têm a responsabilidade de pelo menos
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contestar essa ação proposta pelos três Promotores. O mais grave é
que está escrito aqui: “Levo ao conhecimento de V. Exa. que, perante
este Juiz, ao processarem todos os termos dos atos de ação
supramencionados e anexando a esta citação com despacho do MM.
Juiz de Direito em exercício nesta vara.”. Entendo como citação “de
acordo com o despacho do Juiz Dr. tal, tal, tal, mando citá-lo”. Aqui
não tem Juiz que vai... É o Juiz que estava lá. Será que o Ministério
Público utilizou a boa fé do Juiz de plantão, para que ele desse
seqüência à irresponsabilidade dessa ação? Até isso precisamos
questionar. Será tema de discussão do nosso pacto federativo. Tem
de ser. O Ministério Público tem de ser revisto. As atribuições do
Ministério Público têm de ser revistas, porque o Ministério Público é
importante dentro da democracia, mas eles estão extrapolando, estão
assumindo atribuições que não são deles.

Quando eu era Presidente, pediram-me uma audiência na minha
sala. Na época, havia uma greve. Graças a Deus, isso são coisas do
meu passado, que eu esqueço. Havia, na Assembléia, um projeto
relativo aos professores, e queriam obrigar-me a votar o projeto em
dez dias. Eu disse: “Promotor, vou pedir licença ao senhor. O senhor
me propor uma coisa dessas? Eu tenho um Regimento Interno na
Casa. Eu não voto projeto de lei. Quem vota são os Deputados. Como
é que eu vou...”. Pedi que ele saísse. Isso tem ocorrido. E nós,
passivamente, estamos assistindo a isso, e não tomamos nenhuma
providência. Concedo um aparte ao Deputado Ademir Lucas.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
Srs. Deputados, tenho procurado me defender das injustiças que
tenho sofrido em minha vida pública no local adequado, que é a
Justiça. Os senhores são testemunhas de que tenho evitado trazer
assuntos da minha vida pessoal ou da minha vida pública para este
Plenário. Defendo-me na Justiça. Tenho evitado defender-me através
dos jornais, mas não posso calar-me diante de dois assuntos trazidos
nesta manhã.

O primeiro deles é o assunto principal do pronunciamento de V. Exa.
O que está caracterizado aí claramente - e sobre isso eu tenho algum
conhecimento, porque fui advogado do MDB e do PMDB, durante
vários anos - é que, na verdade, esses Promotores cometeram crime.
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É o contrário. Eles cometeram o crime da prevaricação. Se eles
tinham conhecimento de que são matérias atinentes à legislação
eleitoral, de que são propagandas que estão sendo argüidas agora, da
prática de ilícito eleitoral, tinham a obrigação de entrar com a ação,
mas não o fizeram. Agora entram com ações ambientais, usando uma
matéria do período eleitoral. Na verdade, é o inverso. Prevaricaram,
não usaram de prerrogativa, não entraram com a ação com que
deveriam ter entrado no período eleitoral, se é que a propaganda era
ilegal. Se foi propaganda em muro particular, não era ilegal; se era em
prédio público, eles tinham obrigação. Então, na verdade, eles
cometeram crime de prevaricação. Acho que os que foram citados, ao
se defenderem, ao contestarem, devem entrar com uma reconvenção
pela prática de crime de prevaricação, porque é matéria eleitoral, e
nada foi feito. Agora vêm com a questão ambiental. Que parte da
cidade foi objeto de uso indevido? Eles deveriam esclarecer isso.

Com relação à minha questão pessoal, posso dizer que tenho um
Promotor favorito, exclusivo para mim. Tenho uma sorte
extraordinária. E mais ainda: ele tem o hábito de divulgar as coisas
para a imprensa primeiro, e eu não sou ouvido. Depois, quando a
matéria é publicada, ele coloca no quadro.

A matéria está nas mãos de V. Exa., não está? Ele coloca em um
quadro. Acho que isso é caso de exame médico, porque o Promotor é
um psicopata. Um camarada que recorta uma notícia do jornal, coloca
num quadro e põe na sua sala de serviço só pode estar doente. Uma
pessoa mais humilde que entrar nessa sala, ao ver isso, pensará: se
esse Promotor faz isso com o Ademir Lucas, que é Deputado Estadual
pela quarta vez, foi Prefeito por duas vezes, foi Secretário de Estado
por duas vezes, foi Deputado Federal por duas vezes, o que não irá
fazer comigo? O sujeito confessa até que descobriu o Brasil. É um
absurdo o que esse camarada faz. Tenho procurado me defender,
achando que essas coisas poderiam chegar ao conhecimento do
Ministério Público, que afastaria esse camarada. Ele é um psicopata.
Nunca vi alguém colocar em seu gabinete toda matéria que sai
contrária a mim. Ele foi fotografado tendo a matéria ao fundo e ainda
fez pose. Se não for isso, ele é uma outra coisa que prefiro nem
pensar. Isso está parecendo coisa diferente. Gostar tanto de mim
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assim não é normal! Quando existem extremos, ou é ódio ou é amor.
Essa atitude dele não é normal. Já levei ao conhecimento do
Procurador-Geral Jarbas Soares, que não tomou atitude. Prefiro eu
mesmo me defender. Não temo essas ações. As pessoas que me
conhecem sabem do patrimônio que adquiri em 32 anos de mandato.
O camarada ainda comete o crime de quebrar o meu sigilo fiscal e
colocar nos jornais o meu patrimônio. E assim deve acontecer com os
senhores também. Isso é uma inviolabilidade do meu direito individual
constitucional. Só o Juiz pode quebrar o meu sigilo fiscal. Não me
importo de ter o meu patrimônio exposto, porque as pessoas irão até
se condoer ao verem o meu patrimônio de 32 anos de mandato.

Aproveito a oportunidade para dizer que isso não pode continuar.
Não temo, não me acovardo. Estava defendendo-me juridicamente,
mas o Promotor está extrapolando; ele está esquentando matéria em
jornal, porque algumas matérias já saíram quatro vezes. Outro dia um
jornalista telefonou-me querendo uma resposta, e eu disse que ele
poderia usar qualquer uma das outras. O camarada quer que eu
responda, por quatro vezes, para alimentar a sua presença na mídia.
Ele quer aparecer como esses três indivíduos de Divinópolis. Eles
cometeram o crime de prevaricação: a matéria é eleitoral, e eles não
tiveram iniciativa. Agora, depois de tantos meses, depois de todos já
terem tomado posse, eles vêm falar em crime ambiental? Há um
ditado que diz que o Juiz conhece a lei. Apenas exemplificando, como
a Comarca de Divinópolis pode processar o Senador Eliseu Resende?
Ele tem foro privilegiado. Isso é só para aparecer. Não pode dar em
nada, porque está errado. Para admitir isso, terei que rasgar meu
diploma de advogado, porque aprendi que, no caso de Senador, só o
Supremo Tribunal pode processar com autorização do Senado da
República. Como uma comarca do interior de Minas quer processar o
Senador Eliseu Resende? Não pode. Isso é para holofote. Lamento
muito que o Ministério Público tenha sido usado para isso. E vou dizer
mais: V. Exas. se lembram de um Procurador da República cujo nome
é Luís Francisco de Souza? Todos os dias ele processava o
Presidente Fernando Henrique. Quando o Lula venceu as eleições,
ele sumiu, pois fazia isso por motivação política. Agora foi processado
e condenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público por agir
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por motivação política.
Alio-me ao Deputado Alencar da Silveira Jr. quando diz que, em

todas as categorias, há os bons e os maus. Deputado Paulo Guedes,
tenho de falar a verdade. Esse Luís Francisco era um mau
Procurador, tanto que foi processado pelos próprios colegas do
Conselho Nacional do Ministério Público. O Ministério Público de
Minas Gerais tem ótimos Promotores e Procuradores, mas também
tem maus Promotores e Procuradores, como ocorre em todo lugar em
que há seres humanos, pois somos passíveis de erros. Não é possível
haver esse corporativismo, que também é verificado em qualquer
lugar. Proteger um camarada como esse de Contagem e esses três
de Divinópolis é corporativismo. O Ministério Público teria de tomar
providências. No meu caso, eu me defendo perante a Justiça, mas
não podem ater-se a esse corporativismo, que nos expõe. Não estou
aqui por 32 anos à toa. Disputei oito eleições e ganhei todas. Fui
julgado pelo povo. Não será agora, com uma canetada de um
camarada, que a minha honra será desfeita e as minhas vísceras
políticas expostas. Isso não é possível. Esse Promotor de Contagem
deve ser um desses concursados que vieram de fora, pois não nos
conhece e não sabe da minha história e das dificuldades que enfrentei
para chegar aqui e para me manter na vida pública.

Sou advogado, mas não posso mais advogar, pois estou afastado
das lides forenses há muitos anos. Ele não sabe que, se eu deixar de
ser Deputado, não tenho como viver. Há quem viva de outra coisa
honestamente, mas não tenho indústria, nem fazenda, nem comércio.
Estou há 32 anos na política, e um camarada aparece para
enxovalhar a minha honra e a minha dignidade, que levei todos esses
anos para construir. Isso não é justo e não é correto.

V. Exa. terá todo o meu apoio nessa iniciativa, pois não posso mais
tolerar e suportar isso. Essa fotografia em suas mãos demonstra que
ele é um psicopata. Uma autoridade pública que emoldura e coloca na
parede do seu gabinete uma folha de jornal com um camarada falando
mal do outro não pode ser normal. Ele não é normal, pois não se faz
isso com ninguém. Ele me expõe diante das pessoas pobres e
humildes que vão ao seu gabinete e se sentem intimidadas por essas
fotografias, que são mais de dez. Toda vez que os jornais publicam
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denúncia contra os políticos, ele faz os quadros e dependura na
parede. Isso é atitude de uma pessoa normal? Essas são as minhas
palavras.

O Deputado Antônio Júlio - Complementarei o que disse o Deputado
Ademir Lucas. O que estamos vendo é realmente um absurdo! O
Ministério Público tem de tomar providências. O camarada emoldurou
e dependurou em seu gabinete uma folha de jornal com os dizeres:
“Ademir responderá por desvio de verbas”, “Políticos têm bens
bloqueados”, “Promotor questiona contratações” e “Ministério Público
denuncia desvio de recursos”. Isso tem de ser mudado. O Promotor
tem todo o direito de fazer o que acha que deve, mas também temos o
direito de cobrar-lhe a responsabilidade que não tem, pois faz uma
denúncia e primeiramente expõe a pessoa perante a mídia, da qual
são os grandes promotores. Quando eles querem aparecer e o jornal
precisa de uma notícia, usam o Ministério Público. O Ministério
Público tem sido utilizado para ações políticas e jornalísticas. Até que
agora, de uns dois meses para cá, estamos assistindo a uma ligeira
recuada do Ministério Público, graças à aparição excessiva da Polícia
Federal que, numa simples investigação, já condena, julga e expõe as
pessoas. O que se está vendo aqui, Deputado Ademir Lucas, é um
caso que demanda providência do Ministério Público. A Corregedoria
ou o Conselho Nacional do Ministério Público tem, sim, de tomar
providência. Isso merece tornar-se público.

Em primeiro lugar, o Promotor tem a responsabilidade de não se
envolver em questão política, principalmente. Aqui ele está mostrando
que tem ódio dos políticos. E mais grave, Deputado Vanderlei
Jangrossi: estamos falando do Ministério Público, mas, na verdade,
estamos falando de Promotores, porque sei o quanto devem estar
sofrendo o Procurador-Geral de Minas Gerais e a cúpula do Ministério
Público. Tenho certeza de que eles não gostariam que esse assunto
estivesse sendo discutido. E eles sabem que estamos falando a
verdade.

Alguns Promotores estão extrapolando em suas responsabilidades.
Por quê? Porque eles podem julgar, condenar e expor as pessoas à
opinião pública, e nada acontece com eles. No dia em que uma ação
como esta de que estamos falando for contra os Promotores que a
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propuseram, seja por prevaricação ou mesmo por cobrança de
sucumbência, as coisas começarão a mudar. Nós, 90 pessoas,
teremos, no mínimo, R$90.000,00 de despesa. E isso, Deputado
Vanderlei Jangrossi, ficará impune por causa de uma
irresponsabilidade que começa desde a ação e desde a citação? Não
sabemos qual foi o Juiz que ordenou a citação. Tudo isso sem contar
o processo. Quanto custará também a citação de todas essas
pessoas? Depois, cada Deputado, se quiser catimbar, buscará um
monte de testemunhas em Brasília, porque se trata de eleição
nacional. Podemos questionar ainda por que o Governador Aécio
Neves não está envolvido nessa ação. Será que o Senador Eliseu
Resende fez propaganda sem vinculação com Aécio Neves?

É contra isso que precisamos reagir. Não somos contra as ações do
Ministério Público, mas essas atitudes, sim, temos de condenar,
porque, quando um Deputado faz qualquer coisa, eles condenam
todos os Deputados. Todos. Quando há um questionamento, dizem:
“O Deputado fulano de tal fez isso e aquilo”. Parece que todos nós
fizemos a mesma coisa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Gilberto
Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, esse assunto um
tanto quanto polêmico envolve a democracia, envolve o Parlamento,
envolve o Estado de Minas.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte) - Deputado Gilberto
Abramo, tenho uma pergunta a fazer: quanto custará ao erário público
esse processo? Pelo que me consta, 71 entidades foram
denunciadas, entre partidos políticos, Deputados Estaduais,
Deputados Federais e Senadores. Quanto tudo isso custará? Quanto
custará o processo? Aliás, sabemos que esse processo não dará em
nada. Não compete ao Ministério Público tratar a matéria dessa forma.
É assunto eleitoral.

Queria também questionar a ação de três Promotores, que agiram
de forma contestável contra o Parlamento e o Estado. Qual o critério
adotado por eles? Será que simplesmente pegaram a lista das
pessoas e dos partidos votados em Divinópolis e apresentaram uma
ação pública? Junto a todos os Deputados que estão sendo
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prejudicados com essa ação indevida, solicito que seja esclarecido
como foi feito esse processo e o seu custo para o erário público.
Obrigado.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Primeiro, gostaria de
parabenizar os Deputados Gilberto Abramo e Antônio Júlio pela
importância do tema em discussão e dizer que estou perplexo com o
número de casos que envolvem perseguição do Ministério Público a
alguns colegas. Gostaria de falar sobre um caso que ocorreu comigo.
É impressionante como o Ministério Público utiliza o seu poder para
afrontar as pessoas. Deputado Antônio Júlio, no meu caso, poderia
ser requerida uma cópia do processo, para que a Assembléia tomasse
conhecimento do absurdo que o Ministério Público de Montes Claros
está cometendo comigo. Quando era Vereador em Manga, fui eleito
Presidente da Associação dos Vereadores da Área Mineira da Sudene
- Avams -, que estava praticamente fechada. Trata-se de uma
associação como outra qualquer, que não arrecada nada, sem
dinheiro nem patrimônio. Quando assumi a Presidência, fizemos uma
“vaquinha” entre os Vereadores e alugamos uma sala para a sede da
associação. Posteriormente, fui denunciado ao Ministério Público.
Alegaram que eu estaria usando a estrutura da Avams para
confeccionar um jornal, em circulação na minha cidade, e, com esse
ato, enriquecendo-me ilicitamente. A Dra. Flávia, Promotora recém-
chegada a Montes Claros, com pouco mais de 20 anos, mandou, sem
nenhum aviso prévio, uma auditoria do Ministério Público invadir a
sede da Associação, à procura de evidências. Para minha estranheza,
as pessoas do Ministério Público que foram ao escritório emitiram um
atestado, afirmando que não tinha sido encontrada nenhuma
evidência de que ali funcionava um jornal, conforme a denúncia feita
anonimamente. O escritório era recém-aberto, nem possuía
computador, quem diria uma gráfica! Mesmo com o atestado, a
Promotora abriu processo e pediu à Justiça a suspensão dos meus
direitos políticos por oito anos. Nos últimos quatro anos, orquestrado
com a imprensa local e patrocinado por alguns desafetos políticos, o
processo vem-se arrolando. Foram intimadas todas as Câmaras
Municipais da área mineira da Sudene e foram gastos horrores de
recursos públicos para apurar um fato em que não há um centavo de
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recurso público. Aliás, não existe recurso; a Associação não tem
arrecadação.

Não satisfeitos, depois de ouvir todos os Presidentes de Câmaras,
notificaram os mais de 1.100 Vereadores da área mineira da Sudene.
Não satisfeitos, notificaram todos os Prefeitos da área mineira da
Sudene, que são mais de 150, a manifestarem-se no processo.
Ontem, o Prefeito Toninho Marinho, de Juvenília, que não é meu
apoiador político, foi ao meu gabinete entregar-me uma moção
aprovada pelos nove Vereadores de Juvenília e assinada por ele,
mostrando a indignação e a estranheza em relação aos gastos do
Ministério Público e da Justiça. Isso está evidente. Temos que publicar
manchetes nos jornais para isso aparecer. Ninguém questiona os
gastos absurdos que eles cometem. Isso é desvio de recurso público.
Montam uma estrutura e colocam mais de 100 Oficiais de Justiça
trabalhando por quatro anos, notificando Vereadores, Prefeitos e
Presidentes de Câmaras para nada.

Quero dizer da minha indignação com o Ministério Público. Espero
que esta Casa tome as medidas necessárias para conter esses
abusos excessivos. Há alguns anos, em um bingo ocorrido na cidade
de Manga, eu estava sorteando um frango. No meio do sorteio,
chegou um Promotor usando bermuda, tênis, de mãos dadas com a
namorada e me deu voz de prisão, dizendo que eu estava cometendo
um ato ilícito. Eu disse que ele não me levaria porque a autoridade
maior ali, que era o padre, autorizou-me a fazer o sorteio. Ele disse
que chamaria a polícia para prender-me. Eu disse que poderia
chamar, mas que, em primeiro lugar, teria que prender o Juiz que
estava jogando o bingo. Ele foi embora.

É um absurdo. Eles querem ser os donos da cidade. O Promotor
comete absurdos nas cidades pequenas. Eles fazem e acontecem. É
impressionante. Muito obrigado.

O Deputado Inácio Franco (em aparte) - Estive em Divinópolis no dia
em que o Governador esteve lá. O que está acontecendo com o
Ministério Público é um absurdo. Eles consideram-se os donos da
verdade, não respeitam ninguém. Tenho pena dos Prefeitos das
cidades de médio e pequeno porte, em que os Promotores passam
por cima do Judiciário. Sou ex-Prefeito de Pará de Minas, e há uma
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Promotora que me persegue até hoje. Sabemos que isso acontece.
Eles chamam a imprensa, comunicam certos fatos, deturpam a
imagem de Prefeitos e Vereadores e depois apresentam a ação.
Temos que ir ao Conselho Nacional do Ministério Público para
processar os Promotores que cometem abusos, achando que são os
donos da verdade. Temos que trazer esse assunto novamente a esta
Casa e continuar tratando dele. Há um pedido do Ministério Público
para aumentar os salários.

Isso que está acontecendo hoje, ou seja, esse abuso de autoridade,
esse abuso de poder talvez seja para justificar os altos salários que
estão ganhando. Os Promotores ganham R$24.000,00 e estão
pedindo mais R$3.000,00 de aumento. Isso é um absurdo.

Agradeço o aparte do Deputado Gilberto Abramo. Vamos continuar
discutindo esse assunto nesta Casa, a fim de acabar com esse abuso
que está acontecendo em Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Gilberto
Abramo, antes de abordar o assunto que me fez solicitar esse aparte,
informo que V. Exa. ainda tem 47 minutos para fazer sua exposição.
Esse assunto tomará esses 47 minutos, a reunião da tarde, a reunião
de hoje, a da noite, e ainda falaremos por um bom tempo. Se alguns
parlamentares que não estão neste Plenário para aqui vierem, V. Exa.
pode ter certeza de que teremos muitas histórias para contar sobre
loucuras feitas por Promotores. Ficaremos até depois de amanhã,
direto, sem parar nem mesmo para o almoço.

Citarei mais um caso, que já relatei da tribuna. Fica parecendo,
Deputado Ademir Lucas, que estamos aqui enfrentando oposição de
alguns Promotores. É bom que se diga de alguns, porque são
questões diretamente ligadas a nós, parlamentares. O caso que irei
citar envolve esse mesmo Promotor, esse mesmo cidadão, que,
sozinho, contra a vontade de 80% ou 90% da população que
freqüenta o ambiente do futebol, conseguiu proibir a venda de bebidas
alcoólicas em estádios. Neste ano, um jogo pelo campeonato mineiro
entre Atlético e Ipatinga não pôde ser realizado no Mineirão, mas no
Independência. Durante a semana, o Promotor entrou com uma
liminar proibindo que o Atlético vendesse ingressos no dia do jogo.
Nunca vi isso acontecer em nenhum lugar do mundo. Todos sabem
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que a capacidade do Independência é de 20 mil pessoas, mas, devido
a alguns equívocos, estava prevista para 11.500 pessoas. O Promotor
quis baixá-la para 9.500 torcedores. E mais: disse que se o Atlético
desrespeitasse qualquer uma de suas recomendações, na segunda-
feira, entraria com um processo contra a diretoria do clube e a
responsabilizaria por qualquer coisa que acontecesse naquele jogo.
Graças a Deus, nessa liminar - porque em outras, o Judiciário não
teve bom senso para derrubar a recomendação sobre bebidas
alcoólicas -, o Juiz responsável teve bom senso e a derrubou. Sabe o
que isso gerou, Deputado Gilberto Abramo? Esse jogo era muito
importante para o Clube Atlético Mineiro, porque, como vinha numa
seqüência de vitórias, levava de 15 a 20 mil pessoas em todos os
jogos do Mineirão, mas, no Independência, levou somente 4 mil
torcedores. Isso ocorreu em razão da irresponsabilidade de um único
Promotor que, durante a semana, além de falar bobagens, entrou com
uma liminar contra o Atlético. O Deputado Vanderlei Jangrossi está
dizendo que ele não deve ser atleticano, mas o pior é que se diz
atleticano. Isso é o pior.

Abordei esse caso somente para deixar clara mais uma atitude de
total irresponsabilidade de um membro do Ministério Público. Repito:
existem pessoas, a maioria, sérias no Ministério Público - a começar
pelo Procurador-Geral, que é uma pessoa de bem -, que precisam
tomar atitude contra esses loucos que fazem parte dessa entidade.
Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Deputado Gilberto Abramo,
na verdade, é para encerrar esse assunto, porque estou dando
seqüência ao meu discurso que iniciei ontem à noite. Todo mundo
está legislando. O Ministério Público legisla por meio de TAC e de
recomendação. Isso é legislação porque, para ele, isso tem força de
lei.

Contarei mais um caso sobre excessos de Promotores. Não me
lembro da cidade, mas o Deputado Sargento Rodrigues deve lembrar-
se. Tomamos conhecimento desse caso em uma reunião da
Comissão de Segurança Pública, se não me engano. Aconteceu um
motim numa delegacia de polícia.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Itajubá.
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O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Os presos quebraram tudo,
e foi preciso pôr os caras para dentro. Sabem o que aconteceu? O
Promotor fez um questionamento e está processando todos os
agentes das Polícias Civil e Militar que estavam lá, porque puseram os
caras para dentro e, para isso, talvez tenham dado um safanão, uma
porrada ou o que for em alguém. Mas esse povo só entende essa
linguagem. Todos eles foram processados pelo Ministério Público,
porque cumpriram a lei de pôr os caras para dentro da cadeia. Esse é
mais um dos absurdos de que estou me lembrando agora.

Então, como a polícia vai agir? Tenho dito, e às vezes posso estar
até exagerando, que a questão da insegurança, principalmente no
caso da Polícia Civil, que se acomodou, abrange até bandidozinho
que disser que tomou tapa de um policial, de um Sargento, ou o que
for, pois o Ministério Público, em vez de apurar se aquele vagabundo
está falando a verdade, primeiro processa o agente. O policial vai
trabalhar dessa forma, nessa pressão, sendo qualquer vagabundo
mais importante que a autoridade policial? É isso que está
acontecendo. Esses são os abusos de que estamos tratando aqui. E
não são do Ministério Público, mas de alguns Promotores.

E quando se vê as relíquias desse Promotor de Contagem, amigo do
Deputado - ele deve gostar muito do Ademir - porque ele coloca nos
quadros quando é citado pela imprensa? Isso é sério, é grave, mostra
que a questão dele é pessoal, não é jurídica, não é realmente a
apuração dos fatos. Quer aparecer.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - É de projeção na
mídia.

O Deputado Antônio Júlio - Está aqui, e isso deveria até ser
encaminhado. Se V. Exa. permitir, Deputado Ademir, na minha
caminhada a Brasília - talvez eu a faça de forma solitária, mas não
tem problema, alguém tem de começar -, vou levar essa discussão
para a Capital. Brasília tem de mudar a legislação que deu tantos
poderes ao Ministério Público, que hoje os está extrapolando.
Realmente ele tem de fiscalizar, para apurar, mas estão extrapolando.
E não são responsabilizados pelos excessos que cometem - esse é o
grande problema. No dia em que se criar responsabilidade pelos
excessos, aí não haverá os “aparecidos” da vida, porque sabem que
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serão responsabilizados. Esses três Promotores de Divinópolis têm de
ser responsabilizados, sim, nessa ação. O Ministério Público ou a
própria Justiça teriam de saber qual a intenção desses três
Promotores nessa ação. O mais grave, Ademir, o que me deixa mais
indignado é que, na citação do Deputado Paulo Cesar, não tem o
nome da Juíza que mandou citar. Há o nome da Escrevente Judicial
Neusa Aparecida Ferreira Paduani, assinado por ordem da Mm. Juíza,
que ninguém sabe quem é; é uma Juíza de plantão. Temos de chamar
a atenção do Judiciário também. O Judiciário (...) (- Palavras
expungidas por determinação do Sr. Presidente.) para o Ministério
Público. O Judiciário não enfrenta o Ministério Público. O Judiciário dá
seqüência a qualquer ação de Promotor, para ver o que vai dar lá na
frente. Não se tem a responsabilidade de fazer a coisa correta, para
que possa até ser econômica para o Estado. É por essa razão que
dizem que há 200, 300 mil ações; e deve haver mesmo. É por isso
que há indignação da sociedade ao dizer que o Judiciário não
funciona e não resolve. Não vai resolver mesmo. Se quisermos
tumultuar o Judiciário com esse processo, vamos fazê-lo. Vou entrar
com a defesa do nosso partido, o PMDB, e colocar todas as
testemunhas possíveis para serem citadas e ouvidas. Quanto custa
isso para o poder público? Qual o dano moral para Divinópolis na
eleição estadual? Se houve um crime eleitoral, não é essa ação que
está sendo proposta. Se houve crime eleitoral, o Deputado Ademir foi
muito correto. O Promotor prevaricou, deveria ter tomado uma
providência, tentado uma ação na Justiça para que os eleitos não
fossem diplomados, não tomassem posse. Esse seria o caminho. Mas
uma ação subjetiva de responsabilidade por danos morais? Qual o
dano moral cometido na eleição? É brincadeira. E o pior, há também
danos patrimoniais, danos ambientais. O que houve de acidente
patrimonial para a cidade de Divinópolis? Por que não houve nas
outras cidades em que eles também respondiam pelos excessos? Por
que não citou o nosso Governador, o Presidente Lula, que hoje estará
em Minas Gerais, em Belo Horizonte?

Essa indignação tem papel importante na democracia, porque ela
também se faz em cima das denúncias. Volto a repetir que o
Ministério Público tem sido muito utilizado pela imprensa e por alguns
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políticos. Lembro-me que, ao chegar nesta Casa, um Deputado do PT
usava o Ministério Público para fazer denúncia sobre Newton
Cardoso. Fui ao Ministério Público para dizer que estavam sendo
utilizados politicamente para agredir uma pessoa contra quem ainda
não havia nada para ser condenada. O Ministério Público continua
sendo assim: quando há um fato, principalmente envolvendo pessoas
importantes, as primeiras pessoas para quem telefonam são os
contatos das redações dos jornais e das TVs. Quando chegam para
fazer qualquer abordagem em várias ações do Ministério Público e da
Polícia Federal, toda a imprensa já está presente. Algumas são
privilegiadas, na maioria das vezes, uma.

Deputado Gilberto Abramo, essa ação causou-me grande
indignação. Precisamos reagir. Não estou envolvido nela. Poderia
fazer como fará a maioria, ou seja, não é comigo, dane-se quem está
envolvido, mas não podemos fazer isso. Sinto uma depressão
revolucionária na volta de lua - esta semana é a volta de lua -, porque
nós, que lutamos pela democracia, pela liberdade de imprensa, pela
liberdade de todos os órgãos e de todos os Poderes, não podemos
permitir que um órgão que nem Poder é seja mais importante que
todos os Poderes constituídos. Podem falar que estou repetitivo, mas
falarei isso até cansar. Deputado Sargento Rodrigues, nós, políticos,
reagimos, mas o Congresso Nacional não reage. Falta liderança para
discutir esse assunto. Não queremos tirar o poder do Ministério
Público, pois ele é importante para o regime democrático, mas temos
de encontrar um meio de coibir os excessos. Temos de colocar numa
lei que o Promotor também tem responsabilidades. Na nossa
legislação, Promotor não tem responsabilidade, pode fazer o que
quiser e ainda tem foro privilegiado - o que estão questionando com
relação aos parlamentares - para denunciar Governador fora da sua
jurisdição domiciliar, Deputado, Prefeito, Vereador, principalmente,
político. Hoje, o Vereador de cidade pequena tem medo do Ministério
Público, porque ele está legislando, e aceitamos isso. Os próprios
políticos do interior, principalmente das cidades pequenas, aceitam
essa legislação, essa imposição do TAC e da recomendação. Quanto
à questão da recomendação sobre a venda de bebida alcoólica no
Mineirão, não estou entrando na discussão quanto a ser ela boa ou
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não, mas não poderíamos aceitá-la da forma como foi conduzida pelo
Promotor. O pior de tudo é que o Presidente daquela caixa-preta da
Ademg - torço para que ela tenha uma hemorragia e acabe - assinou
um TAC a partir de uma recomendação que virou lei, em que as
outras pessoas envolvidas foram citadas. Hoje, o Corpo de Bombeiros
faz portaria para efeito de fiscalização, totalmente contra a legislação,
usando de alguns absurdos, e estamos aceitando. O próprio governo
está editando decretos quase que diariamente, usurpando os direitos
e a obrigação do Poder Legislativo. Estamos vendo e não falamos
nada. Estes dias, a Polícia Militar determinou que agiria, por meio da
Secretaria de Fazenda, apreendendo todos os carros que não
tivessem o Certificado de Licenciamento. Teve de haver interferência
do governo federal, dizendo que isso era inconstitucional. Fizemos
uma audiência pública na nossa Comissão de Defesa do Consumidor
para discutir essa questão. Agora, e se não tivéssemos feito essa
ação? O coitado do povo, que também está acomodado, que não
reclama de nada, estaria aí, sofrendo com isso.

O povo está tão acomodado que, ante todo esse problema do
apagão aéreo, não vemos ninguém criticar o governo. Ficam brigando
com as coitadas das atendentes das empresas operadoras de
transporte, que são as menos culpadas. Há poucos dias, vindo de São
Paulo, o operador de vôo custou a autorizar o fechamento da porta do
avião; depois, com muito custo, autorizou a dar uma andada; mas ali
ficamos por uma hora e meia. Chegou-se ao ponto de o piloto pedir
desculpas aos passageiros, mas irritado - notava-se que ele estava
irritado -: “Estão brincando conosco”. Mas não se vê ninguém falar
nada. Ao contrário, ainda vemos a Ministra Marta Suplicy e o tal de
Mantega gozarem a população brasileira. Isso porque o povo se
acomodou. Se fosse em qualquer outra parte do mundo, como na
Argentina, eles entravam naquelas torres e quebravam tudo, porque aí
se tomava uma providência. Mas aqui, não: ficam brigando com as
atendentes. Isso é comodismo.

Vou ficar um pouco repetitivo por estes dias, Deputado Sargento
Rodrigues, para ver se acordamos. A sociedade está calada. Vemos,
por exemplo, que não há segurança pública. Todos estão sendo
assaltados em todos os pontos, mas ninguém fala mais nada. Aliás,
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hoje em dia nem a ocorrência querem fazer mais. Essa situação não
pode continuar. Mas isso tem um reflexo também aqui no Parlamento,
porque somos o reflexo da sociedade - o que se passa lá, refletimos
aqui. Ou seja, há esse comodismo. Então, quando levanto essa
questão é para ver se levantamos o astral do Poder Legislativo,
também no âmbito municipal. As Câmaras Municipais também estão
sem coragem de discutir um tema que seja relevante. Não digo que a
questão seja fazer oposição, simplesmente, até porque tem gente que
faz oposição por picuinha, como esses Promotores. Isto aqui é fazer
oposição para político! Um quadro como esse feito por um Promotor
deveria ser notícia nacional! Mas não vai ser. Então, não podemos
concordar com esse tipo de perseguição. Queremos que todos
tenham os seus poderes e suas responsabilidades. Mas hoje, no
Ministério Público, não vemos a responsabilidade na ação de alguns
Promotores, que expõem, julgam e colocam a pessoa na mídia de
forma pejorativa, às vezes condenando a sua família, esquecendo-se
de que todos nós, como eles próprios, temos família. E a família, às
vezes, sofre mais do que a gente, porque a nossa consciência nos
alivia, mas não a ela. Quando vemos uma ingratidão como essa, a
consciência alivia-nos um pouco, pois sabemos que não devemos; já
os que estão ao nosso redor sofrem. Mas eles não estão nem aí, e é
por isso que têm de ser responsabilizados.

Assim, aproveitando esse fato, Deputado Sargento Rodrigues,
queremos começar uma caminhada. Nossa intenção não é de acabar
com as prerrogativas do Ministério Público. Que continuem com elas,
mas devem ter responsabilidade. Em um caso como esse, por
exemplo, todos os citados deveriam entrar com uma ação contra o
Promotor - que ele pague os advogados. Até porque não é possível
que a justiça dê seqüência a isso aqui - se der, como eu disse,
podemos desistir. Apesar de que nessa citação, Deputado Gilberto
Abramo, não se cita nem o nome da Juíza - é uma Juíza de plantão lá
de Divinópolis. Achei até que era Juiz, porque se fala em Juiz de
Direito. Mas, embaixo, aqui, vem assinado por ordem da MM. Juíza.
Qual Juíza? Acho que ela poderia, sim, não dar seqüência a isso.

Então, agradeço ao Gilberto, pelo tempo, e a todos os que nos
apartearam. É um tema importante: a Assembléia precisa reagir.



312

Precisamos voltar a ter corporativismo. Ninguém precisa ter medo de
discutir corporativismo, que, aliás, sempre defendi. Mas um
corporativismo com responsabilidade: quem é irresponsável e faz o
que não deve, que responda por seus atos. Mas sacanagem não
podemos permitir. Essa perseguição gratuita, não do Ministério
Público, mas de alguns Promotores, precisa ser estancada. Eles
podem até perseguir; se quiserem perseguir o Paulo Cesar, que o
façam. Mas, se o Paulo Cesar provar que a perseguição é indevida,
que esse Promotor também responda por suas atitudes. Atualmente,
eles não respondem por nada; não têm responsabilidade sobre nada.
Agora, estão inventando o TAC, que virou lei, e a recomendação.

Desculpe-me Gilberto Abramo, ter tomado o seu tempo, mas acho
que esse tema precisa ter repercussão nesta Casa. Que levemos ao
Congresso Nacional essa ação, que poderá servir de exemplo e de
subsídio para que o Congresso tome algumas providências. Tenho
certeza de que 70% dos membros do Congresso Nacional estão
querendo uma motivação para propor algumas mudanças, e esse
poderia ser o pontapé inicial para que o Congresso também comece a
discutir esses excessos cometidos por alguns membros do Ministério
Público.

Agradeço a todos a paciência de nos ouvir. Realmente estou
indignado como cidadão, político, advogado e representante de um
partido. Quando estou indignado, não me acovardo, não me acomodo.
Vou falar. Serei voz única? Talvez. Mas pelo menos vou continuar
com minha consciência tranqüila pelo dever cumprido e tentar motivar
nossos companheiros Deputados, o povo em geral, para que se
manifestem contra todos os excessos, inclusive do Parlamento. Se
virem excesso de algum parlamentar, que venham manifestar-se.
Dessa forma é que vamos consolidar a nossa democracia, porque a
democracia precisa de equilíbrio, e hoje ela não tem equilíbrio. Hoje
tem alguém mandando mais que os poderes constituídos: Judiciário,
Legislativo e Executivo. Muito obrigado.

O Deputado Gilberto Abramo - Deputado Antônio Júlio, de maneira
alguma V. Exa. está sozinho. Suas palavras praticamente refletem o
sentimento da Assembléia. Quero deixar isso bem claro. Todas as
vezes em que V. Exa. sobe nesta tribuna o faz com prudência, clareza
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e sabedoria, tendo sempre respaldo e força naquilo que faz, porque V.
Exa. tem vivido e sabe o que é realmente o parlamento, sabe o que é
o Ministério Público.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Ilustre Deputado
Gilberto Abramo, quero cumprimentar o Deputado Antônio Júlio pela
clareza, lucidez, mais ainda pela sua determinação em trazer esse
assunto nesta manhã de quarta-feira.

Tenho três casos específicos. Tentarei ser breve para que V. Exa.
não tenha seu tempo todo utilizado nos apartes. Essa bravura do
Ministério Público em relação aos agentes políticos, especialmente
aqueles detentores de mandatos, deveria ter um certo zelo, uma certa
cautela. O Deputado Gustavo Valadares disse aqui, e vou
acompanhar suas palavras, que há homens e mulheres honrados, de
bem e que trabalham muito no Ministério Público. São pessoas que
merecem ter o nosso respeito. Mas, infelizmente, há Promotores e
Procuradores que não merecem o nosso respeito.

Neste caso de Itajubá, citado pelo Deputado, o Ministério Público da
cidade teve a ousadia, a coragem de cometer um ato lesivo à
segurança pública desse Município, em um entendimento de vaidade,
de querer projetar-se na mídia. Houve rebelião na cadeia pública de
Itajubá, as Polícia Civil e Militar foram chamadas para conter a
rebelião, já que os presos haviam quebrado toda a cadeia. Isso
ocorreu recentemente, Deputado Gilberto Abramo. O Promotor ofertou
denúncia a nove policiais civis, inclusive ao Delegado Regional e a
mais quatro policiais militares por crime de tortura. Sob qual
alegação? As Polícias Civil e Militar foram chamadas para fazer com
que os presos retornassem à cela. Eu lhe pergunto, Deputado Gilberto
Abramo, ao nosso telespectador e ao próprio Ministério Público,
àqueles que operam o direito, que interpretam o direito e àqueles que
operam a segurança pública no dia-a-dia no nosso país: como vamos
conter uma rebelião de presos que estão quebrando toda a cadeia
sem usar a força física? O Ministério Público da cidade de Itajubá
deveria percorrer melhor os bancos acadêmicos para conhecer o que
é de responsabilidade da polícia.

Sem a força não há como se falar em mandado de polícia. Ela deve
ser utilizada de forma moderada, proporcional, comedida, consentida,
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e foi o que ocorreu em Itajubá. Mas ele achou mais bonito denunciar
14 policiais por crime de tortura, porque eles tiveram de usar a força
física. Ou será que apenas chegar até o preso e dizer-lhe “o senhor
pode voltar à cela por favor”, isso fará com ele obedeça? Teremos de
usar a força física ou existe outra forma mágica de se fazer com que o
preso retorne à cela? Perguntem se lá houve preso ferido à balas.
Não houve porque as Polícias Civil e Militar usaram gás lacrimogênio,
bastão de madeira, balas de borracha, que representam a força
comedida policial. E polícia, sem o uso da força, não é polícia. Passa
a ser qualquer servidor público comum. Aos policiais é dado, de forma
legítima, consentida pelo conjunto da sociedade, o uso da força. Mas
o Promotor, para fazer o que fez com o Deputado Ademir, no
Município de Contagem, quis aparecer na mídia. Apresentou denúncia
por crime de tortura, Lei n° 9.455/1997, que é uma lei extremamente
subjetiva. A preocupação deste Deputado sobre esse assunto não é
de agora. Estive com o ex-Procurador-Geral de Justiça, Nedens
Ulisses, e entreguei-lhe um documento de seis laudas, relatando-lhe a
preocupação deste Deputado com as denúncias infundadas de alguns
integrantes do Ministério Público sobre o crime de tortura. O Deputado
Antônio Júlio disse muito bem que isso faz com que a polícia encolha
porque qual é o policial militar ou civil que quer enfrentar bandido
armado, se, amanhã, o ferimento que esse marginal ou criminoso
sofra no embate, poderá dar-lhe a chance denunciá-lo pelo crime de
tortura. Leiam a lei de tortura, e qualquer um de vocês, que tiver um
mínimo de tempo para interpretá-la, verá que ela é extremamente
subjetiva, dispersa, sem um foco definido e claro sobre o tipo penal.
Quanto à tortura psicológica, até um pai de família, que tem um filho
sob sua guarda, pode ser denunciado por um castigo imposto. Vejam
a lei de tortura... Alguns dos integrantes do Ministério Público fazem
uso exacerbado da denúncia de policiais militares e civis. Trago a
preocupação do Deputado Gilberto Abramo sobre a postura
irresponsável de alguns integrantes do Ministério Público.

Estive com o Procurador-Geral e entreguei-lhe um documento,
relatando os pontos falhos da lei. Além dos pontos falhos, das
denúncias descabidas, pergunto a V. Exa. e aos demais Deputados
como fazer o preso retornar à cela sem o uso da força? Talvez se o
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Promotor da Comarca de Itajubá, que fez essa denúncia
irresponsável, infundada, prestando um desserviço à segurança
pública desse Município, conhecesse um pouco mais a respeito do
mandado de polícia, entenderia por que é dado a ela o uso da força, o
uso moderado, legítimo, proporcional e comedido, que o policial utiliza
nesses casos. Mas, não. Preferiu ir aos jornais e dizer que denunciava
os policiais por tortura. Um belo desserviço prestado à segurança
pública porque intimida o policial. Até o Delegado Regional foi
denunciado. E o pior, Deputado Antônio Júlio, essa lei tão perversa,
muito mal elaborada pelo Congresso Nacional, subjuga os policiais,
exatamente aqueles que querem trabalhar, que querem fazer o
enfrentamento. E o Ministério Público utiliza-se da lei de tortura de
forma exagerada, irresponsável. Não quero trazer o fato generalizado.
Esse foi o caso de Itajubá. Mas houve um outro caso, Deputado
Gilberto Abramo, no início de nosso primeiro mandato, no governo de
Itamar Franco. E o Procurador de Justiça, conhecido como Bertoldo,
foi preterido na lista tríplice. Esse mesmo Procurador, num gesto de
irresponsabilidade, de desrespeito à população, vai para a Av. Brasil.
Com a cara cheia de cachaça, pega um táxi. Ele sai de lá bêbado por
ter sido preterido. Ele foi o Procurador mais votado na lista tríplice,
mas o escolhido pelo Governador Itamar Franco foi o Procurador
Márcio Decat. Ele saltou em frente a uma boate, no alto da Av. Afonso
Pena. Ao descer do táxi, chutou a porta do taxista, cometendo crime
de dano. Não havia pago a conta, cometendo contravenção penal.
Negar pagar despesa de bar na Av. Brasil é contravenção. Como se
não bastasse, urinava em via pública, quando chegou uma guarnição
da Polícia Militar, comandada por um Sargento. Ao ser abordado,
ainda teve o descaramento de passar a mão molhada de urina no
rosto do Sargento. Ele havia acabado de balançar seu pênis em via
pública. Esse foi o comportamento de um Procurador.

Essas mazelas existem, mas não são divulgadas pela imprensa.
Pasmem Deputados, o grupo de Promotores e Procuradores ligados
ao Dr. Bertoldo ficou como sarna para denunciar o sargento por abuso
de autoridade. Levaram a denúncia ao Tribunal de Justiça. O voto de
um dos Desembargadores diz o seguinte: “Entre a briga, entre o mar e
o rochedo, sobrou para o marisco”. Condenaram o Sargento a dois
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anos de “sursis”. Com o Procurador, que estava urinando em via
pública, cometendo ultraje ao pudor público, negando-se a pagar
despesa, outra contravenção penal, não aconteceu nada. O Ministério
Público tenta fazer platéia, como fez no caso do Deputado Ademir
Lucas. Essa denúncia é gravíssima: Promotor de Justiça pendurar
reportagens no quadro é absurdo. Onde está a isenção? Onde estão
os princípios que norteiam a administração pública? Isso é para o
Promotor, também é para ele. Talvez ele não saiba disso. Isso é para
qualquer servidor público. Impessoalidade, razoabilidade, publicidade
e transparência norteiam os atos da administração pública. Ou será
que o Ministério Público não está subordinado ao art. 37 da
República? Infelizmente, são esses abusos que não queremos, são
esses abusos que o Deputado Antônio Júlio abordou desta tribuna e
tiveram o acolhimento de dezenas de parlamentares. O mais
engraçado é que parte da imprensa não deu a devida publicidade
quando um ex-Procurador é denunciado por envolvimento na máfia
dos caça-níqueis. Junto com ele, estava seu genro. Onde está o
processo? Onde está a condenação exemplar desse Procurador, que
está envolvido por uma cifra irrisória? Pelo menos, as denúncias falam
em R$6.000.000,00. Pergunto-lhe: será que os paladinos da
moralidade podem avançar em cima disso, como fizeram em
Divinópolis? Não posso aceitar. Como disse o Deputado Antônio Júlio,
não estou nessa lista, mas também não vou calar-me. Assim como vi
vários Procuradores e Promotores passarem por esta Casa,
colaboraram com a CPI do Narcotráfico, como o Procurador André
Estevão Baldino, também vemos, de outro lado, outras mazelas que
precisam ser corrigidas. Vários Promotores sérios devem ser
lembrados e exaltados pelo seu trabalho, mas algumas pessoas do
Ministério Público tentam aparecer em cima da polícia, por qualquer
motivo, denunciando pessoas por crime de tortura, execrando a
polícia, impedindo o policial de combater o crime. Estes devem ser
corrigidos. E o pior é que isso é feito contra os bons policiais. Só é
denunciado por crime de tortura aquele policial que vai para o
enfrentamento, para as ruas, para as trocas de tiro no chamado teatro
das operações. Aqueles que ficam enclausurados nos gabinetes não
sofrem nenhuma sindicância, nenhum IPM e muito menos são
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denunciados por crime de tortura.
São exatamente os bons policiais que o Ministério Público faz

encolher, ao usar de forma exacerbada e irresponsável a lei de tortura
contra policiais civis e militares do nosso Estado. É isso que ocorre, e
esses Promotores são irresponsáveis e não sofrem nenhum tipo de
fiscalização. Temos de fazer uma pergunta, Deputado Gilberto
Abramo: quem fiscaliza o Promotor e avalia a qualidade do seu
trabalho? Quem saberá se ele foi para a sua Comarca trabalhar?
Diga-se de passagem, na maioria das comarcas do interior - só se
aqui mudou -, o horário de trabalho é de 13h às 18h, sendo que, à
noite, dá aula na faculdade, Deputado Gilberto Abramo. E aí são os
parlamentares, os políticos que são os verdadeiros malfeitores. Lá
não, lá está tudo bem, não tem nada de prestar conta, não devem
satisfação. Qual o cidadão que tem coragem de criticar o Promotor de
Justiça na sua comarca? Ninguém, nem o Prefeito nem o Vereador.
Qual a forma de avaliação que eles têm?

Então, Deputado Antônio Júlio, concordo com V. Exa.: eles estão
legislando por meio de TAC e recomendações, e a Assembléia
Legislativa, como poder legislador originário, tem de criar mecanismos
na lei que impeçam isso. Do ponto de vista administrativo, temos
condições, sim, mas não as temos no campo da área penal, que foge
da nossa competência legislativa. Então, Deputado Gilberto Abramo,
encerrando minhas palavras, quero cumprimentar os demais colegas
Deputados e ressaltar que o Ministério Público tem homens e
mulheres honrados, pessoas sérias e competentes, mas existem lá
alguns integrantes que precisam rever suas atitudes e deixar a polícia
e muitos Prefeitos trabalharem em paz, porque isso não ocorre no dia-
a-dia. Nós, Deputados, temos responsabilidades, pois cabe a nós
fiscalizar os atos do Ministério Público. Muito obrigado a V. Exa. pela
paciência.

O Deputado Gilberto Abramo - Até gostaria, Deputado Sargento
Rodrigues, de sugerir que, em caso de rebelião, o Procurador-Geral
designasse Promotores para contê-la. Seria uma ótima sugestão.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - E que pudesse contê-
la, Gilberto Abramo, utilizando apenas o convencimento, o “sim,
senhor” e o “não, senhor”, chegando para o preso e dizendo: “Você
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quebrou a cadeia, botou fogo no colchão e deixou a cidade em pânico,
com pavor. Agora retorne para a cela”. Devemos colocar o Promotor
de Justiça para tentar fazer isso. Se ele conseguir, faremos para ele
aqui uma bela homenagem. Agora, se ele necessitar usar força física,
também será denunciado por crime de tortura para ver se é bom
correr o risco de perder o cargo, pois tem feito isso com a polícia,
subjugando-a nesses rincões de Minas Gerais.

O Deputado Gilberto Abramo - Referente ao TAC, Deputado Antônio
Júlio, temos também a informação de que vários Prefeitos fizeram
uma consulta ao Tribunal de Justiça para saber até que ponto
realmente, o TAC tem força de lei. Então, aguardamos a resposta
dessa consulta, para que possamos tomar outras providências
cabíveis. Essa é a pura realidade.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Nobre Deputado Gilberto
Abramo, Presidente e demais Deputados, estava atentamente ouvindo
a palavra de cada parlamentar desta Casa, e há alguns fatos,
Deputado Gilberto Abramo, dos quais não podemos extrapolar.
Extrapolar em que? Serei bem claro e objetivo e não farei, em
hipótese nenhuma, a defesa deste parlamentar nas questões sofridas
pelo Ministério Público. Alertarei esta Casa que, em 1994,
estabelecemos uma lei complementar que normatizava as funções do
Ministério Público. Foi aqui neste Plenário, Deputado Gilberto Abramo,
que nasceu a lei complementar que hoje todos criticam e condenam,
dizendo que as coisas devem mudar. Se aqui foi o nascedouro dessa
tremenda discussão que iniciamos, tudo tem o primeiro passo.

Há 30 dias, V. Exa. apresentou um requerimento relativo a uma PEC
que se refere a algumas questões do Ministério Público, o qual
recebeu 75 assinaturas. Só não o assinaram dois Deputados - e
entendo que não deveriam assinar por uma questão maior: o
Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, e o Líder do
Governo, Deputado Mauri Torres. Então, está nas nossas mãos, Srs.
Deputados, o que se deve mudar. E como mudar? Chamando a este
Plenário aqueles que têm bom senso no Ministério Público. Não se
pode enlamear, de maneira nenhuma, o nome do Ministério Público,
porque lá há, sim, homens responsáveis, homens que estão zelando
pela lei complementar que esta Casa aprovou em 1994. E, na época,
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havia quatro Deputados que ainda permanecem nesta Casa, entre
eles eu e o nobre Deputado Antônio Júlio.

As coisas são muito mais simples do que criar polêmicas. Não
adianta pegar esses três, Promotora Denise Coelho “das tantas”,
Promotor Gilberto Resende e Promotor Márcio de Oliveira, que
fizeram sarapatel jurídico, porque isso aqui não vale mais que um
holofote eleitoral. Então, o que é preciso fazer, Deputado Gilberto
Abramo? Modificar para melhor o que foi dado por este Plenário. Eu
estava aqui presente. Tome nota: Lei Complementar nº 34, de 1994. E
me recordo muito bem do art. 69, XI, em que constam as
competências do Procurador do Estado. Lá está claro e transparente
que só cabem a ele denúncias que envolvem o Governador do
Estado, o Presidente do Tribunal de Contas e o Presidente desta
Casa. Portanto, a sua PEC nada mais é que uma complementação,
uma extensão para que se incluam denúncias praticadas pelos
membros do Ministério Público.

Aí vem uma questão: qual é a razão de o Promotor encaminhar ao
Procurador um pedido para que se retorne à origem a abertura contra
qualquer um dos parlamentares? Não vejo por que razão criar uma
tremenda confusão em cima daquilo que está nas nossas mãos. É
aqui que se resolvem essas questões. Não há como combater sem
diálogo, sem entendimento. Vamos convidar para vir a esta Casa o
Procurador-Geral do Estado, a sua assessoria, a equipe que está ao
seu lado para tomar conhecimento de tudo que é feito neste Estado.
Não se pratica nenhuma denúncia a respeito de quem quer que seja
se o Procurador-Geral não tiver conhecimento dela.

Deputado Gilberto Abramo, está tramitando nesta Casa um projeto
de iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado que estabelece
gratificação para Promotores que trabalham em outras comarcas, fora
da de origem. Já se discutiu o mérito desse projeto, que só poderá ser
retirado de pauta por meio de requerimento do Procurador do Estado
votado por este plenário. Ele já nasceu e está caminhando. É uma
oportunidade muito grande de esta Casa corrigir o que foi proposto
por aqueles Deputados que aqui se pronunciaram. É questão de bom
senso, de maturidade.

Ninguém está preocupado com uma ou duas ações propostas que
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não darão em nada. Alguns dos senhores Deputados subiram à
tribuna e disseram que quando a pessoa é condenada, cumpre-se a
condenação, mas quando ela é absolvida, no rodapé de alguma
quinta página, às vezes, aparece alguma coisa. Aí vem a
responsabilidade do denunciante. Tem-se que cobrar o que é devido
daqueles que denunciam e não provam.

Presidente José Henrique, nobre Deputado Gilberto Abramo, nobre
Deputado Antônio Júlio, o Paulo me perguntou se eu iria ficar
assentado quieto e não falar nada. Eu falei que existe a hora de
silenciar, a hora de pronunciar e a hora de morrer. Tudo tem a sua
hora, mas ninguém pode morrer antes da hora. Nunca vi alguém dar
um tiro em defunto. Não conheço defunto que levou um tiro dentro do
sepulcro. Dá-se tiro em quem está trabalhando. E nós, representantes
legítimos do povo, temos o direito e o dever de cobrar.

Presidente José Henrique, existe um projeto tramitando nesta Casa,
que não é “frankestein”. Vamos modificá-lo, Deputado Antônio Júlio. O
seu discurso foi muito bonito, V. Exa. esteve várias vezes dentro do
Ministério Público e essa tal de TAC - Termo de Ajuste de Conduta -
nada mais é do que sentenciar um acordo e homologar uma sentença.
Está totalmente fora dos direitos da Lei Complementar nº 34 que,
neste Plenário, foi aprovada.

Como um dos Deputados mais velhos desta Casa, acho que
precisamos dialogar, discutir. Dentro do Ministério Público existem
pessoas honestas, honradas, responsáveis, mas existem também
canalhas, bandidos, pedófilos. Minhas palavras estão sendo gravadas.
Podem entrar com uma ação para que eu prove que lá existem
canalhas, irresponsáveis e pedófilos. Espero que esta Casa tenha
responsabilidade e, acima de tudo, cumpra o dever de colocar as
coisas justas em seus justos lugares e não fique com balelas e
palavras que não serão ouvidas se não forem conduzidas dentro do
entendimento e da correção daqueles que merecem a devida
correção. Muito obrigado.

O Deputado Gilberto Abramo - Muito obrigado, Deputado Rêmolo
Aloise. Encerrando, gostaria de dizer que estaremos aqui na parte da
tarde e da noite, durante o tempo que for necessário, para discutir e
abordar esse assunto.
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Quero apenas lembrar que hoje, às 15 horas, a PEC nº 22, sobre a
qual propusemos que haja uma transparência nas contas do Ministério
Público e do Judiciário, estará sendo votada por esta Comissão e
brevemente estará em Plenário.

Quero cobrar das ONGs Transparência Brasil, Mãos Limpas e tantas
outras que fazem questão de colocar em seu “site” a fotografia do
Deputado, as notícias que saem nos jornais, muitas vezes
denegrindo-o, sem saber se as notícias têm ou não fundamento, que
elas façam o mesmo com o Ministério Público. As denúncias
apresentadas contra os Promotores, que, infelizmente, mancham essa
entidade, deveriam ser expostas à população. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 417/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa
dar denominação ao trecho da rodovia que liga os Municípios de São
Sebastião do Anta e São Domingos das Dores à BR-116,
entroncamento do Município de Inhapim.

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
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O Projeto de Lei nº 417/2007 pretende dar a denominação de Dr.
Geraldo Romanelli Fernandes ao trecho da rodovia que liga os
Municípios de São Sebastião do Anta e São Domingos das Dores à
BR-116, entroncamento do Município de Inhapim.

Cabe ressaltar, inicialmente, ser objeto da proposta prestar
homenagem à memória de Geraldo Romanelli Fernandes, pessoa de
reputação ilibada, pelos relevantes serviços prestados ao Município de
Inhapim. Como advogado, teve participação ativa na defesa dos
interesses comunitários. Como Prefeito Municipal e hábil
empreendedor, foi sua iniciativa a construção da referida via, um
marco para o fomento do desenvolvimento econômico da região.
Tanto respeito e admiração angariou que é lembrado até hoje como
mentor de importantes realizações. Em vista disso, seu nome foi
escolhido, de lista que arrolava o de outros cidadãos ilustres, para
denominar o referido trecho.

Portanto, ajuizamos oportuno e merecido que se lhe preste a
pretendida honraria.

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

nº 417/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 5 de julho de 2007.
Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.066/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo instituir a Comenda do Voluntariado.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e legal
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao
mérito, nos termos do art. 102, XIV, c/c o art. 190, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.066/2007 tem como objetivo precípuo instituir o
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Programa de Incentivo e Estímulo ao Trabalho Voluntário, que se
consubstanciaria na criação da Comenda do Voluntariado, a ser
conferida a pessoas que prestam de forma habitual serviço voluntário
de relevância social. O seu art. 2º prevê a existência de um Comitê
Permanente para administrar a Comenda, enquanto os arts. 3º e 4º
tratam, respectivamente, da eleição de sua mesa diretora e das
competências do referido colegiado.

Esclareça-se que a Comissão de Constituição e Justiça, ao exarar o
seu parecer, ressaltou ser, para o STF, pacífico o entendimento de
que a criação de programas é função típica do Poder Executivo,
sendo sua instituição por meio de lei considerada invasão de
competência de um Poder por parte de outro; e, também, de que a
criação de comitê, com suas competências e regras de
funcionamento, por iniciativa de parlamentar é descabida, haja vista o
art. 66, inciso III, alínea “f”, que reserva ao Governador do Estado a
iniciativa de projeto de lei sobre a organização de órgãos da
administração pública. Em razão da necessidade de se sanarem
essas impropriedades, como também de adequar o texto à técnica
legislativa, aquela Comissão oportunamente apresentou o Substitutivo
nº 1.

Quanto ao exame do mérito do projeto, saliente-se que o trabalho
voluntário de assistência social, em parceria ou não com o poder
público, é de grande valia na busca de soluções para os problemas
sociais, especialmente nos casos em que a máquina estatal não
dispõe de recursos materiais e humanos suficientes para atender às
necessidades essenciais da população carente, como as relacionadas
com as áreas de educação, saúde e assistência.

Por isso, afigura-se-nos oportuna a criação de uma comenda que
não só incentive o trabalho voluntário como também lhe preste o
merecido reconhecimento por sua importância como aliado do Estado
na busca da melhoria da qualidade de vida dos mais necessitados.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei nº 1.066/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
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Domingos Sávio, Presidente e relator - Inácio Franco - Walter Tosta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.202/2007
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a entidade denominada Rede
Nacional de Pessoas Vivendo com HIV - Aids, 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 1.202/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV - Aids, com sede no
Município de Uberlândia, que tem por finalidade proteger e orientar os
contaminados pelo vírus HIV.

Seu trabalho leva os doentes a tomarem decisões e atitudes
considerando suas condições físicas, a combaterem o isolamento e a
inércia, bem como a promoverem troca de informações e
experiências, melhorando, assim, sua qualidade de vida.

Busca reunir recursos que possibilitem aos portadores do HIV
combater o medo, a ignorância, a discriminação e os preconceitos;
propõe-se a fortalecer seus assistidos para que defendam e resgatem
os seus direitos; incentiva a formação de grupos de ajuda mútua, nos
quais seus associados possam compartilhar experiências, idéias e
projetos; e atua visando sensibilizar a sociedade para seus problemas
e reivindicações.

Pelo seu esforço de relevância social, a referida entidade merece o
título de utilidade pública.

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

1.202/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Carlos Pimenta, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.219/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Banda Virou Mania, com sede
no Município de Itabirito.

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 1.219/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Banda Virou Mania, com sede no Município de Itabirito, que possui
como objetivo primordial promover e divulgar a música instrumental.

Dessa maneira, coopera com o aperfeiçoamento cultural da
população e se faz presente em desfiles, solenidades, datas cívicas e
festivas.

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

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

nº 1.219/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 5 de julho de 2007.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.243/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.047/2006, a requerimento do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Instituto de Defesa do Consumidor, com sede no Município de Boa
Esperança.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 12/6/2007 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 1.243/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Instituto de Defesa do Consumidor, com sede no Município
de Boa Esperança.

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 § 3º do art. 50 que,
caso ela seja dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado
a instituição de fins idênticos ou semelhantes e no art. 52 que nenhum
membro da diretoria será remunerado.

Cumpre-nos apresentar a Emenda nº 1, a ser formalizada na parte
conclusiva deste parecer, com o fim de retificar o nome da entidade,
conforme está consignado no art. 2º do estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.243/2007 com a Emenda nº 1.
Emenda nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Mineiro de

Defesa do Consumidor - Imidec -, com sede no Município de Boa
Esperança.”.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.247/2007
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem nº 55/2007, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar denominação a escola estadual localizada no Município
de Angelândia.

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 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 1.247/2007 tem por escopo denominar de Escola

Estadual Iveta Gomes Santana a escola estadual situada na Avenida
Alto dos Bois, s/nº, Bairro Centro, no Município de Angelândia.

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
Carta mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas nem do
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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 1.247/2007.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.250/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo dar denominação ao Hemocentro do Município de
Poços de Caldas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/6/2007 e
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 1.250/2007 visa a dar a denominação de Dr.

Benedicto Cauby Ferreira e Silva ao hemocentro estadual localizado
no Município de Poços de Caldas.

No que se refere 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
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 n ossa Lei Maior. É
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a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União nem do
Município. Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio
da iniciativa reservada aos titulares dos Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário, do Tribunal de Contas nem do Ministério Público, sendo
adequada a apresentação do projeto por membro desta Casa.

Embora, à luz dos dispositivos mencionados, se possa inferir, como
regra geral, que o ato de dar denominação a próprios públicos não
constitui assunto de competência privativa da União nem do
Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado, devemos observar que, no caso, se trata de dar nome a uma
das unidades de serviços integrante da Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - Fundação Hemominas
-, que, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.057, de 1989, é dotada de
autonomia administrativa e patrimônio próprio.

Nessa condição, ela pode denominar quaisquer de suas unidades
sem necessitar para isso de autorização ou determinação legal de
outro órgão ou qualquer dos Poderes, pelo que a proposição sob
comento contém vício insanável de iniciativa.

Na oportunidade, esta Comissão sugere ao autor do projeto que
proponha diretamente ao Presidente da Fundação Hemominas dar a
denominação pretendida ao hemocentro de Poços de Caldas.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.250/2007.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 27/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe
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.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007, foi a proposição
distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito da
proposta, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem por objetivo garantir às pessoas com

deficiência visual o direito de receber os boletos de pagamento de
suas contas de água, energia elétrica e telefonia confeccionados em
braile.

Essa medida é mais uma ação proposta pelo Legislativo, a fim de
assegurar os direitos sociais dessas pessoas e criar condições para
promover a autonomia, a inclusão social e a participação efetiva desse
grupo na sociedade.

A Constituição Federal estabelece que caberá ao Estado legislar
concorrentemente com a União e o Distrito Federal sobre a proteção e
a integração social das pessoas com deficiência.

A esse respeito, ressalte-se que o Estado já editou várias normas
direcionadas à pessoa com deficiência, as quais procuram garantir o
princípio da igualdade inserido em nossa Constituição, buscam a
habilitação e a integração dessas pessoas na sociedade e facilitam a
sua inclusão no universo dos direitos e dos deveres. Exemplo disso é
a Lei nº 13.738, de 2000, que obriga as agências e os postos
bancários estabelecidos no Estado a emitir documentos em braile e
instalar equipamentos de informática adequados ao atendimento das
pessoas com deficiência visual.

Deficiência é todo e qualquer comprometimento que afeta a
integridade da pessoa e dificulta sua locomoção, coordenação de
movimentos, fala, compreensão de informações, orientação espacial
ou percepção e contato com as outras pessoas. A deficiência gera
limitações às pessoas, mas isso não pode diminuir seus direitos como
cidadãs. Um dos princípios de uma sociedade democrática é a
participação. Sem ela, não há como falar em igualdade e liberdade,
nem como neutralizar as formas de exclusão presentes em nossa
sociedade.
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A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência, instituída pelo Decreto Federal nº 3.298, de 1999, tem
como princípios a parceria do Estado e da sociedade no esforço de
assegurar a plena integração das pessoas com deficiência nos
contextos socioeconômico e cultural; o estabelecimento de
mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem a
elas o pleno exercício de seus direitos básicos; o respeito a pessoas
que devem receber igualdade de oportunidades na sociedade por
reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem
configurar privilégios.

Seus objetivos são, entre outros, o acesso, o ingresso e a
permanência da pessoa com deficiência em todos os serviços
oferecidos à comunidade, além da integração das ações dos órgãos e
das entidades públicos e privados nas áreas da saúde, da educação,
do trabalho, da assistência social e da cultura, visando à prevenção
das deficiências e à inclusão social.

Nada mais oportuno, portanto, que tornar possível a emissão dos
boletos de pagamento em braile, para que as pessoas com deficiência
visual possam conferir seus gastos e defender seus direitos.

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

27/2007.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Domingos Sávio, Presidente - Walter Tosta, relator - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 131/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o Projeto de Lei nº
131/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
896/2003, estabelece condições para a instalação e o funcionamento
de frigoríficos, matadouros, abatedouros e charqueadas no Estado.

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

Em seguida, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que
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apresentou.
Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto de lei em tela tem como objetivo estabelecer condições
para a instalação e o funcionamento de frigoríficos, matadouros,
abatedouros e charqueadas no Estado. Para tanto, estabelece
procedimentos para o licenciamento ambiental desses
empreendimentos e proíbe sua instalação e funcionamento em
perímetros urbanos ou regiões densamente povoadas. As empresas
já instaladas nessas regiões terão o prazo de dois anos para se
adaptarem às exigências da nova legislação. Além disso, a proposição
obriga o Executivo a aprimorar o controle fiscal sobre as empresas
que exerçam essas atividades.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente
a matéria, entendeu que os procedimentos estabelecidos na
proposição para a obtenção do licenciamento ambiental e para o
aprimoramento do controle fiscal das empresas do setor não inovam o
ordenamento jurídico. A Resolução nº 237, de 19/12/97, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - Conama -, que regulamenta os aspectos
de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do
Meio Ambiente, já estabelece a obrigatoriedade de apresentação
prévia do Estudo de Impacto Ambiental - EIA - e do Relatório de
Impacto Ambiental - Rima - para fins de obtenção do licenciamento,
conforme pretende a proposição. A Lei nº 14.699, de 6/8/2003, que
dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito tributário, por
sua vez, entre outras medidas, dotou o Fisco dos instrumentos
necessários para evitar a elisão e a sonegação fiscal, até mesmo com
a possibilidade de instalação de dispositivo eletrônico de controle nas
linhas de produção.

Em relação à proibição de instalação e do funcionamento desses
empreendimentos em perímetro urbano ou regiões densamente
povoadas, a Lei Federal nº 10.257, de 2001 - Estatuto das Cidades -,
estabeleceu, entre as diretrizes gerais da política urbana, de
competência dos Municípios, o planejamento do desenvolvimento das
cidades, da distribuição espacial da população e das atividades
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econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de
modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus
efeitos negativos sobre o meio ambiente.

Com vistas a sanar as impropriedades jurídicas do projeto, a
Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1,
que proíbe a instalação e o funcionamento de frigoríficos, matadouros,
abatedouros, charqueadas e curtumes em perímetros urbanos ou em
áreas densamente povoadas - objetivo do projeto original -, além da
renovação da licença ambiental para os empreendimentos que
funcionam nesses locais.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a quem
compete a análise do mérito da proposição, apresentou o Substitutivo
nº 2, com vistas ao seu aprimoramento. No entendimento dessa
Comissão, “a implantação dessa atividade em regiões urbanas deve
ser restringida - mas não totalmente vedada -, considerando-se que
planos diretores municipais ou distritos industriais podem destinar
locais específicos para esse fim dentro de perímetros urbanos”.
Entende ainda que “o processo de renovação da licença ambiental de
empreendimentos situados em áreas urbanas deve conter novas
medidas, como a declaração de que o empreendimento está em
conformidade com o uso e a ocupação do solo, a realização de
audiência pública a pedido de interessados e a comunicação do
referido processo a autoridades municipais”. As alterações propostas
no Substitutivo nº 2, com as quais concordamos, são pertinentes e
aprimoram a proposição.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto em tela não
traz impacto sobre as contas públicas do Estado.

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

131/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente e relator - Agostinho Patrús Filho - Antônio Júlio

- Durval Ângelo - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 135/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
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Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº

135/2007, fruto do desarquivamento do Projeto de Lei nº 129/2003,
institui o Código de Proteção aos Animais no âmbito do Estado de
Minas Gerais.

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
termos do art. 188, c/c o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 135/2007 visa a instituir o Código Estadual de

Proteção aos Animais. Aborda variados temas relacionados tanto à
defesa dos animais como ao controle de atividades que têm neles o
foco principal.

Ao defender sua proposta, o autor da matéria, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, alude ao fato de que o Brasil é signatário da Declaração
Universal dos Direitos dos Animais, embora pareça ter-se esquecido
de aplicar os seus princípios no âmbito do território nacional.

De forma intrínseca, os objetivos do projeto envolvem as áreas da
saúde e de meio ambiente, o que fortalece o intuito de se introduzir na
legislação do Estado o tema em apreço, uma vez que, pelas
disposições expressas na Carta Magna, essa matéria é de
competência legislativa concorrente, ressalvado o princípio de que
não se deve contrariar as regras gerais já estabelecidas pela
legislação federal.

A Comissão de Constituição e Justiça – CCJ –, ao analisar a
proposição, referiu-se à determinação imposta ao Estado para
“proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais a crueldade”. Em suas diretrizes, o
projeto propõe para a legislação do Estado um assunto já
recepcionado, de forma diversificada, em alguns diplomas federais,
como a Lei nº 9.605, de 1998. Essa lei trata de crimes ambientais,
entre os quais os delitos praticados contra animais silvestres,
domésticos ou domesticados, incluindo a realização de experiência



335

dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos,
quando existirem recursos alternativos. Outro diploma legal, a
Resolução nº 722, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética do
Médico Veterinário, estabelece como princípios procedimentos
humanitários para evitar sofrimento e dor do animal e a denúncia às
autoridades competentes de qualquer forma de agressão aos animais
e ao seu ambiente.

A CCJ sugeriu modificações e acréscimos ao texto original, o que
deu origem ao Substitutivo nº 1, por ela apresentado. Entre suas
observações, apontou a inadequação de vários tópicos à luz da atual
legislação, como o tratamento dado à fauna aquática, assunto que já
foi disciplinado em lei aprovada por esta Casa, fruto de projeto de lei
de nossa autoria - a Lei nº 14.181, de 2002, que dispõe sobre a
política de proteção à fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento
da pesca e da aqüicultura no Estado.

Aquela Comissão entendeu, também, que é preciso examinar com
bastante cautela a viabilidade de o poder público estadual exercer as
atribuições de controle e fiscalização da fauna silvestre, exótica,
doméstica e domesticada. Argumentou que somente com a
promulgação da Constituição Federal de 1988 é que os Estados
membros passaram a ter competência para legislar sobre fauna. Pelo
fato de se tratar de um tema até então disciplinado sob a tutela e
competência da União, é possível que Minas Gerais não disponha
ainda de uma estrutura bem montada para o exercício dessas novas
atribuições, hoje centralizadas no Ibama.

O projeto determina que a fiscalização de animais será exercida:
pelos órgãos e entidades do Estado definidos na regulamentação da
futura lei, em caso de animal destinado à vivissecção e à pecuária,
bem como em caso de animal pertencente à fauna silvestre e exótica;
pelo poder público municipal e pelo Estado, este em caráter supletivo,
nos demais casos.

Como se sabe, o Estado dispõe de um corpo de fiscalização
competente para garantir a execução das determinações que dizem
respeito aos diversos tipos de vedação à utilização, perseguição,
destruição, caça (profissional ou amadora) ou apanha dos animais
silvestres, por meio da Polícia Ambiental Militar. Porém, não se pode
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afirmar que o corpo administrativo civil esteja aparelhado
adequadamente para essas novas funções.

Ao examinar o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou proposta substitutiva que, em nossa avaliação, o aprimora
significativamente.

O Substitutivo nº 1, em seus 33 artigos, subdivide-se em 12
capítulos, que tratam, respectivamente, dos seguintes tópicos: das
disposições preliminares; dos princípios e objetivos da política de
proteção aos animais; da fauna silvestre; da fauna exótica; das faunas
doméstica e domesticada; da vivissecção; dos sistemas intensivos de
economia agropecuária e do abate de animais; das licenças e dos
registros; da fiscalização da lei; do dano à fauna; das penalidades; e
das disposições finais e transitórias.

Cabe destacar no substitutivo as penalidades aplicáveis ao infrator
da lei de proteção à fauna, definidas nas seguintes modalidades:
advertência, apreensão de animais, interdição ou embargo de
atividades, suspensão, cancelamento de licença ou de registro, além
de medidas compensatórias ou mitigadoras de reposição ou
reparação ambiental. As multas podem variar de R$50,00 a
R$50.000.000,00.

Ao órgão competente estadual caberão as ações administrativas
pertinentes aos contenciosos e à propositura de ações fiscais,
relativamente ao crédito constituído. A autoridade ambiental que tiver
conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover sua
apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob
pena de responsabilidade funcional. Devemos ressaltar que as
infrações são objeto de auto de infração, com a indicação do fato, do
seu enquadramento legal, da penalidade e do prazo para
oferecimento de defesa, assegurado o direito de ampla defesa e o
contraditório. A lei deverá ser regulamentada no prazo de cento e
oitenta dias contados da data de sua publicação.

Iniciativas como essas não poderiam ser recepcionadas pelo Poder
Legislativo sem consulta aos órgãos governamentais, aos segmentos
acadêmicos e à sociedade civil em geral, sobre os seus pressupostos
e adequabilidade.

A proposição em comento, resultante do desarquivamento do
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Projeto de Lei nº 129/2003, já foi discutida nesta Casa em audiências
públicas promovidas pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, em 21/10/2004, e pela Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Minerais, em 23/5/2006. Em ambas ocasiões, considerou-se
que a elaboração de um código de proteção aos animais é um
assunto complexo e que exige um debate aprofundado com
especialistas que lidam com as diferentes espécies da fauna. Na
primeira audiência, o Diretor de Proteção à Biodiversidade do Instituto
Estadual de Florestas - IEF -, Célio Murilo de Carvalho Vale, ressaltou
que o ideal seria tratar animais silvestres e domésticos
separadamente, e não em uma mesma lei. Ele alertou para a
necessidade de se estabelecerem critérios biológicos objetivos para
avaliar se um animal em cativeiro está bem ou mal tratado e
acrescentou que a discussão tem que ser feita também com
pesquisadores que usam animais em experimentos biológicos, sem o
que o código poderá trazer problemas sérios para o desenvolvimento
de pesquisas no Estado. Na visão de outro especialista, Pedro Luiz
Ribeiro Hartung, Diretor Técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA -, o projeto aborda algumas questões que já são tratadas por
aquele Instituto. Para ele, não se pode mais, nos dias atuais, tolerar
métodos cruéis no trato de animais. Chamou ainda a atenção para
detalhes como, por exemplo, o extermínio de determinados animais,
lembrando o combate que é feito aos morcegos hematófagos, para se
evitar a proliferação da espécie responsável pela transmissão da
raiva.

Edna Cardoso Dias, Presidente da Liga de Prevenção à Crueldade
Contra o Animal, disse acreditar que a instituição do código não iria
acarretar impacto financeiro para o Estado, uma vez que a estrutura
existente nas Secretarias de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
Seapa - e de Meio  Ambiente  e Desenvolvimento Sustentável -
Semad - teria condições de assegurar sua aplicação prática. Durante
a reunião, foram dadas sugestões para que câmaras técnicas do IEF
e da Seapa fossem ouvidas para aprimoramento do projeto. Da
mesma forma, Cristina Chiodi, assessora da Associação Mineira de
Defesa do Ambiente - Amda -, defendeu maior detalhamento do
projeto no que se refere à fauna silvestre.
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A segunda audiência recebeu membros da Secretaria de Estado de
Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Regional de
Medicina Veterinária - CRMV - e da ONG Animais Urbanos do Brasil,
para discussão e apresentação de sugestões ao texto do projeto. A
citada ONG propôs novo substitutivo com regras relativas à população
de animais domésticos em Minas Gerais. A proposta destinava-se
principalmente ao controle populacional dos animais urbanos e,
conseqüentemente, ao combate das zoonoses, e apontava sugestões
para evitar a matança indiscriminada de animais domésticos e
urbanos e para o controle de doenças e esterilização em Minas
Gerais. A representante da Secretaria Municipal de Saúde de Belo
Horizonte apontou, no entanto, a necessidade de se analisar a
viabilidade da implantação do código nas cidades do interior. Algumas
ações previstas gerariam custos que impossibilitariam o cumprimento
da lei. Necessária se faria uma discussão com os Municípios do
interior para que a lei se torne uma realidade em todo o Estado.

De tudo que se expôs, pode-se concluir que a matéria merece ainda
discussões mais abrangentes com especialistas e técnicos,
principalmente com os setores que responderão mais diretamente à
aplicação do novo ordenamento. Cremos, no entanto, que a maioria
das questões apontadas estão de alguma forma incluídas no
Substitutivo nº 1, pois, em seus fundamentos há um profundo caráter
principiológico, sem a pretensão de esgotar a matéria em todas as
suas variantes. Sua aprovação não nos exime de discussões mais
detalhadas, as quais poderão ser realizadas ao longo da tramitação,
tanto no 1º como no 2º turnos.

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

135/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar, relator - Wander

Borges - Almir Paraca.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 293/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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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 presença de profissional treinado em primeiros socorros
nos eventos públicos promovidos pelo Estado.

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.

Em seguida, o projeto foi encaminhado à Comissão de Saúde, que
opinou por sua aprovação na forma original e pela rejeição do
substitutivo apresentado.

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
O projeto de lei em comento estabelece que nos eventos públicos

realizados sob a responsabilidade do Estado deverá ser mantido
profissional treinado em primeiros socorros, para os atendimentos que
se fizerem necessários.

A Comissão de Constituição e Justiça afirma em seu parecer que é
concorrente a competência de legislar sobre saúde, cabendo à União
editar normas gerais e ao Estado suplementar essas normas, como se
depreende do art. 24 da Carta Magna. A Lei Federal nº 8.080, de
1990, estabelece as condições gerais para a promoção, a proteção e
a recuperação da saúde, como salientado por essa Comissão. A
proposição em apreço também encontra respaldo no Código de
Saúde do Estado, instituído por meio da Lei nº 13.317, de 1999, o qual
ressalta, no parágrafo único de seu art. 9º, a importância da
formulação e execução de políticas públicas que visem a priorizar o
aspecto preventivo no tratamento das doenças.

Com base no princípio da consolidação das normas e na técnica
legislativa, essa Comissão entendeu que o tratamento da matéria
objeto da proposição em apreço deve ser introduzido no texto da Lei
nº 14.130, de 2001, que dispõe sobre incêndio e pânico no Estado e
dá outras providências. Para tanto, apresentou o Substitutivo nº 1.

A Comissão de Saúde ratificou o parecer da Comissão que lhe
antecedeu no que diz respeito aos dispositivos constitucionais e legais
citados. Todavia, entendeu que a forma original era mais adequada,
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por proporcionar um tratamento mais amplo e, conseqüentemente,
completo do assunto, contribuindo para a efetividade da futura lei.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, entendemos que a
medida postulada poderá ser realizada mediante o uso dos recursos
materiais e financeiros já existentes na estrutura de prestação de
serviços de saúde do Estado, não acarretando grandes despesas para
o erário. As medidas preconizadas pela proposição serão de custo
irrelevante para os cofres públicos, correndo por conta de dotação
orçamentária específica, tal como dispõe o projeto original, com o qual
concordamos.

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, 4 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho Patrús

Filho - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 416/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº
416/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
305/2003, altera dispositivos da Lei nº 11.393, de 6/1/94, com
alterações posteriores da Lei nº 12.281, de 31/8/96, que cria o Fundo
de Incentivo à Industrialização - Find - e dá outras providências.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria.

Em seguida, a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo opinou pela aprovação da proposição na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

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
A proposição em tela dá nova redação aos incisos I e IV da Lei nº

11.393, de 1994, com vistas a incluir as empresas localizadas na
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região Norte do Estado entre aquelas beneficiadas com condições
mais favoráveis nos financiamentos concedidos com recursos do Find.
Entre essas condições estão: a exigência de contrapartida de apenas
10% nos financiamentos concedidos; e reajuste monetário de, no
máximo, 60% do menor reajuste adotado em outras regiões do
Estado.

Em janeiro de 2006, o governo do Estado criou o Fundo de Incentivo
ao Desenvolvimento - Findes -, por meio da Lei nº 15.981, com o
objetivo de dar suporte financeiro a programas de financiamento
destinados ao desenvolvimento e à expansão do parque industrial
mineiro e das atividades produtivas e de serviços nele integradas. A
referida norma revogou a Lei nº 11.393 e aprimorou a legislação
anterior em vários aspectos, entre eles na ampliação do leque de
empresas beneficiadas com recursos do Fundo. Já no que diz respeito
às regras relativas à exigência de contrapartida e ao reajuste do saldo
devedor, a norma estabelece, em seu art. 6º, a contrapartida mínima
de 10% do total do investimento fixo relativo ao projeto e o reajuste do
saldo devedor por índice de preços ou taxa financeira.

A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
apresentou o Substitutivo nº 1 alterando a redação do inciso I e do §
1º do art. 6º da Lei nº 15.981, com vistas a incluir na referida norma a
medida proposta pela autora. Dessa forma, no inciso I, que dispõe
sobre a contrapartida do beneficiário nos financiamentos concedidos
com recursos do Findes, fica estabelecida a ressalva em relação a
empresa localizada em Município dos Vales do Jequitinhonha, do São
Mateus e do Mucuri e da região Norte, da qual será exigida
contrapartida fixada em 10% do investimento, diferente das demais,
em que a contrapartida exigida é de, no mínimo, 10%. A nova redação
dada ao § 1º da lei, por sua vez, estabelece um fator de reajuste do
saldo devedor do financiamento para a empresa localizada nessas
mesmas regiões de, no máximo, 80% do menor índice ou taxa
adotada em outras regiões do Estado.

Com relação ao mérito que nos cabe analisar, do ponto de vista
financeiro e orçamentário, a proposição em tela não traz impacto
sobre as contas públicas do Estado, tendo em vista que os recursos
alocados no Fundo dependem de previsão na Lei Orçamentária Anual.
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Porém, apresentamos o Substitutivo nº 2, pois, em que pese
considerarmos positiva a alteração proposta no Substitutivo nº 1,
propomos como critério de exigência de contrapartida do beneficiário
e de reajuste do saldo devedor do financiamento o Índice de
Desenvolvimento Humano do Município - IDH-M - onde a empresa
estiver localizada ou vier a se instalar.

A realidade mineira caracteriza-se pela coexistência, numa mesma
região, de Municípios cujos Índices de Desenvolvimento Humano são
bastante diversos. A utilização do critério regional, nesse caso, ao
beneficiar indistintamente todos os Municípios, estaria incluindo
também aqueles com IDH-M elevado, pois, em que pese o fato de a
grande maioria dos Municípios menos desenvolvidos estarem
localizados nas regiões citadas, há também nessas regiões
Municípios com índices de desenvolvimento elevados. Ao utilizarmos
o IDH-M como critério para concessão do benefício, acreditamos estar
adotando um critério mais justo, pois incentivamos as empresas a
investir nos Municípios menos desenvolvidos, independentemente da
região em que se localizam. Dessa forma, cumprimos a intenção da
autora de assegurar às empresas localizadas nas regiões menos
desenvolvidas tratamento diferenciado em relação aos financiamentos
concedidos com recursos do Findes, sem excluirmos do benefício
aquelas localizadas em Municípios menos desenvolvidos de outras
regiões do Estado.

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

416/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Altera o inciso I e o § 1º do art. 6º da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro

de 2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso I e o § 1º do art. 6º da Lei nº 15.981, de 16 de

janeiro de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º - (...)
I - exigência de contrapartida de recursos do beneficiário, de acordo
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com o seguinte critério:
a) 5% (cinco por cento) do total do investimento fixo, no caso de

empresa localizada em Município com Índice de Desenvolvimento
Municipal - IDH-M - igual ou inferior a 0,6 (zero vírgula seis);

b) 10% (dez por cento) do investimento fixo, no caso de empresa
localizada em Município com IDH-M superior a 0,6 ( zero vírgula seis)
e igual ou inferior a 0,707 (zero vírgula setecentos e sete);

c) 15% (quinze por cento) do investimento fixo, no caso de empresa
localizada em Município com IDH-M superior a 0,707 (zero vírgula
setecentos e sete) e igual ou inferior a 0,8 (zero vírgula oito);

d) 20% (vinte por cento) do investimento fixo, no caso de empresa
localizada em Município com IDH-M superior a 0,8 (zero vírgula oito).

(...)
§ 1º - Fica autorizada a aplicação de redutor integral ou parcial do

índice de preços ou da taxa financeira a que se refere o inciso II deste
artigo, garantindo-se às empresas localizadas nos Municípios com
IDH-M igual ou inferior a 0,707 (zero vírgula setecentos e sete) um
fator de reajuste de, no máximo, 80% (oitenta por cento) do menor
índice ou taxa adotado em outras regiões do Estado.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Zé Maia,  Presidente e relator - Agostinho  Patrús  Filho - Antônio

Júlio - Durval Ângelo - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 433/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
433/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
932/2003, proíbe as empresas concessionárias de serviços de água,
energia elétrica ou telefonia, particulares e públicas, de efetivar a
suspensão do fornecimento residencial de seu serviço nos dias que
especifica e dá outras providências.

Durante a tramitação, foram anexados à proposição em exame o
Projeto de Lei nº 584/2007, de mesma autoria; o Projeto de Lei nº
625/2007, do Deputado Weliton Prado; e o Projeto de Lei nº
1.145/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr.
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma
do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública exarou sua
manifestação pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2,
que propôs.

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

Fundamentação
O projeto de lei em tela visa a proibir a interrupção dos serviços

públicos de abastecimento de água, de fornecimento de energia
elétrica e de telefonia, como penalidade aplicada ao consumidor
inadimplente, às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e dias
úteis que antecederem feriados. Em sua justificação, o autor alega
que nesses dias, normalmente reservados ao lazer e ao convívio com
a família, o consumidor ficará impossibilitado de sanar o problema ou
a própria concessionária demorará a proceder à religação, por
trabalhar em regime de plantão. Isso sem falar no transtorno e nos
prejuízos que o corte desses serviços acarreta ao usuário e à sua
família.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição, porém constatou que
o projeto necessitava ser adequado aos limites da competência
legislativa estadual. Assim, apresentou o Substitutivo nº 1, que
acolhemos.

A Comissão de Administração Pública opinou que o projeto é
conveniente e oportuno, em especial porque a agilidade das próprias
empresas em restabelecer os serviços nesses dias é limitada.
Entretanto, visando a acatar proposta de projeto anexado, propôs o
Substitutivo nº 2.

Cumpre-nos, inicialmente, lembrar que, atualmente, quando há
inadimplemento do consumidor de serviço público de
telecomunicação, energia e saneamento básico, a Lei Federal nº
8.987, de 1995, estatui a possibilidade de interrupção do serviço, com
aviso prévio.

Após a matéria ser exaustivamente apreciada, tanto nas legislaturas
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anteriores como na atual, podemos dar por esgotada sua análise
quanto ao mérito.

No fundo, a matéria resume-se no grau de penalidade a ser aplicada
ao usuário inadimplente. Se a penalidade for maior, a inadimplência
será menor, e vice-versa. A solução é dosar a penalidade de forma
que ela e a correspondente inadimplência sejam aceitáveis. É
encontrar o equilíbrio, o fiel da balança entre o usuário e o fornecedor,
procurando atender a ambos.

Entendemos que o Substitutivo nº 1 concilia esses interesses
controversos. Por seu turno, o Substitutivo nº 2 é muito
condescendente com o consumidor inadimplente, ao estabelecer
prazo de 75 dias após o vencimento da conta para que a empresa
fornecedora possa interromper a prestação do serviço. Ademais,
entendemos que o “mens legislatoris” seria uma dialética: pode ou não
pode fazer a interrupção nos mencionados dias. O Substitutivo nº 2
acrescenta matéria que foge dessa oposição, mesmo que pertinente à
proposição.

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 em exame não apresenta impacto aos
cofres públicos.

Entendemos que o fato de a empresa prestadora de serviços
públicos ser obrigada a postergar o corte de fornecimento para o
primeiro dia útil subseqüente a sexta-feira, sábado, domingo e feriado
não lhe causará prejuízo, tampouco afetará o equilíbrio de seu
contrato com o poder público. Para restabelecer o serviço, o usuário
inadimplente terá que pagar à empresa o mesmo valor do serviço
prestado, acrescido dos mesmos encargos.

É de considerar que, conquanto o “desligar” seja rápido, o
“restabelecer” envolve toda uma burocracia, decorrente principalmente
de comprovar que o pagamento foi efetivamente feito. Com a
automatização dos bancos e a possibilidade de se pagar essas contas
em casas lotéricas, lojas e até supermercados, a partir de sistema “on-
line”, é imposto ao usuário um prazo para que a quitação se torne
visível nos terminais de computador da concessionária, o que na
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prática acarreta-lhe o transtorno de dirigir-se a um estabelecimento da
empresa com a conta paga nas mãos, a fim de solicitar-lhe o
restabelecimento do correspondente serviço. E é sabido que esse
estabelecimento encontra-se fechado ou com horário de atendimento
reduzido nos dias não úteis.

É de ressaltar que o objetivo do Projeto de Lei nº 1.145/2007 é o
mesmo, qual seja tornar menos impactante ao consumidor
inadimplente o corte no fornecimento dos serviços públicos em
questão, o que vem corroborar com o projeto em pauta.

Finalmente, entendemos que a proposição reduz a penalização do
usuário, sem aumento da inadimplência, conciliando ambos os
interesses.

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

Projeto de Lei nº 433/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, e pela rejeição do
Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 4 de julho 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 446/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
446/2007, resultante 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.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a
Emenda nº 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Cultura exarou parecer pela
aprovação da proposição com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e
com as Emendas nº 2 e 3, que propôs.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos do art. 184, § 1º, do
Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposição em tela assegura aos professores da rede pública

estadual gratuidade para o ingresso em espetáculos culturais
promovidos ou patrocinados pelo poder público estadual.

O autor, em sua justificação, alega que o projeto tem como
finalidade possibilitar ao profissional da educação diversificar seus
conhecimentos de forma assistemática; que não podemos continuar
com professores apenas repassando fórmulas prontas para os
estudantes; que, outrossim, precisamos preparar os estudantes,
desenvolvendo sua visão crítica e propiciando um ensino mais
criativo; que o exercício pleno do magistério está diretamente ligado à
capacidade do professor de interpretar o texto, associando-o às
práticas sociais.

A Comissão de Constituição e Justiça considerou a proposição
louvável, porém conflitante com o princípio constitucional da
razoabilidade. Assim, propôs a meia-entrada, como solução
conciliatória e que coloca o projeto em termos bastante razoáveis.

A Comissão de Cultura opinou que a concessão em tela pode, de
fato, melhorar a qualidade de ensino. Porém considerou que esse
benefício não faz sentido quando o Estado for patrocinador, sendo
conveniente e oportuno apenas na hipótese de o Estado o ser
promotor do evento. Por outro lado, constatou vício de legalidade no
projeto. Assim, apresentou a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e as
Emendas nºs 2 e 3, que acolhemos.

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, em uma primeira leitura, que a matéria em exame pode,
realmente, apresentar impacto aos cofres públicos. Se for possível ao
professor pagar meia-entrada, a bilheteria será menor, e, como o
evento é promovido pelo Estado, a medida acarretará menor receita
para os cofres públicos oriunda do pagamento dos ingressos.

Ocorre que a atuação do Estado como promotor de eventos, na
prática, é reduzida, ficando restrita à apresentação de óperas e de
orquestras sinfônicas, quase sempre na Capital. Assim, o impacto no
orçamento do Estado seria mínimo.
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Quanto ao aspecto da Lei Orçamentária e da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF -, uma solução seria o administrador
adequar a variável quantidade ou tipo de espetáculo de maneira a se
enquadrar dentro dos valores monetários preconizados por esses
diplomas legais.

Outra solução seria, quando da elaboração da lei orçamentária,
compatibilizar a perda dessa receita com as demais receitas e
despesas públicas, sem prejuízo do equilíbrio orçamentário. Como a
perda de receita é insignificante diante dos valores do orçamento do
Estado, entendemos que poderemos, facilmente, absorver essa perda
dentro do orçamento. Portanto, o projeto não contraria a LRF nem a
lei orçamentária do Estado.

Ademais, em uma análise de custo-benefício, entendemos que o
primeiro será amplamente superado pelo segundo. O valor do
aprimoramento profissional dos professores será amplamente superior
a uma eventual redução de receitas.

Por outro lado, cumpre-nos observar que a meia-entrada pode vir a
ter até mesmo uma repercussão financeira positiva. Se utilizada com
inteligência pelos promotores, pode-se transformar em um poderoso
instrumento de “marketing”, aumentando o número de pagantes, com
reflexo positivo na bilheteria.

Vale ressaltar que no Estado de São Paulo, com fulcro na Lei nº
10.858, de 2001, os professores da rede estadual de ensino já têm o
direito à meia entrada, situação que se repete em Pernambuco,
amparada na Lei nº 12.258, de 2002. Na Câmara dos Deputados,
tramita o Projeto de Lei nº 4.637, de 2001, que também dispõe sobre
esse benefício, porém, com abrangência em todo o território nacional.
Assim, esses exemplos, de certa forma, dão respaldo ao projeto de lei
em tela.

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

Projeto de Lei nº 446/2007 com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e
as Emendas nºs 2 e 3, da Comissão de Cultura. Com a aprovação da
Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -



349

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 457/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe, 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.

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

Posteriormente foi a proposição analisada quanto ao mérito pela
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, que opinou
por sua aprovação na forma do substitutivo oferecido pela Comissão
que a antecedeu.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes
de sua competência, determinada no art. 188, c/c o art.102, VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela 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, no âmbito doméstico ou
público. 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, na ocasião da alta.

A autora do projeto alega que a população idosa nem sempre é
tratada com o carinho e o cuidado que merece, justamente numa fase
tão delicada da vida. Muitos são os casos em que são abandonados
pelos próprios filhos em asilos precários. Constata-se que os
indivíduos com 60 anos ou mais vivem predominantemente sozinhos,
talvez pelo estado civil (solteiros ou viúvos) ou mesmo por uma
tendência ao isolamento social dessa camada da população. No
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entanto, em Belo Horizonte, ficou constatado que, em 69% dos casos
registrados, o agente e a vítima moram no mesmo domicílio.

Cumpre-nos observar que a população idosa está plenamente
amparada pela legislação, seja constitucional, por meio dos arts. 230
da Constituição Federal e 225 da Constituição Estadual, seja
infraconstitucional, como as Leis Federais nºs 8.842, de 1994, e
10.741, de 2003, que contém o Estatuto do Idoso.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua douta análise, não
vislumbrou óbice de natureza jurídico-material à aprovação da
matéria. Contudo, entendeu por bem apresentar o Substitutivo nº 1 -
com o qual concordamos -, para sanar vícios de iniciativa, uma vez
que o projeto previa ações de atribuição exclusiva do Poder Executivo.

Por seu turno, a Comissão de Trabalho louvou a iniciativa da autora,
salientando que a proposição tem largas chances de transformar-se
em lei.

Sob a ótica financeiro-orçamentária a proposição não enseja ônus
aos cofres públicos, por prever apenas medidas fiscalizatórias, que
serão desempenhadas pela administração estadual contando com a
atual infra-estrutura em termos de recursos humanos. Resta salientar
que a sanção prevista no art. 8º do substitutivo, para a hipótese de
descumprimento da lei, qual seja a cominação de multa, merece
reparo, pois sua aplicação é determinada também para
estabelecimento público. Para tanto, oferecemos a Emenda nº 1,
apresentada ao final deste parecer.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 457/2007

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 AO SUBSTITUTIVO Nº 1
Dê-se ao art. 8º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 8º - O descumprimento do disposto nesta lei, por

estabelecimento de serviço de saúde, acarretará as seguintes
penalidades:

I - na primeira ocorrência, o estabelecimento receberá advertência
confidencial e deverá comprovar, no prazo máximo de trinta dias a
contar da data da advertência, a habilitação de seus recursos
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humanos em registro de violência dessa natureza;
II - no caso de reincidência ou descumprimento do prazo

estabelecido no Inciso I o estabelecimento privado será apenado com
multa diária no valor de 3.202,56 Ufemgs (três mil duzentas e duas
vírgula cinqüenta e seis Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais).”.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Zé Maia,  Presidente e relator - Agostinho Patrús Filho - Antônio

Júlio - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 495/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.109/2005, dispõe sobre a instalação de dispositivos hidráulicos
visando ao controle e à redução do consumo de água e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 23/3/2007, a proposição foi
preliminarmente distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as
Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Posteriormente, a matéria foi encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que opinou pela aprovação do projeto com as
Emendas nºs 1 e 2, apresentadas 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 torna obrigatória a instalação de

dispositivos hidráulicos para o controle e a redução do consumo de
água nos empreendimentos imobiliários destinados ao serviço público
que venham a ser construídos, assim como a substituição gradativa
dos atuais equipamentos por ocasião de reformas dos edifícios
existentes. Além disso, a proposição especifica os dispositivos
hidráulicos a serem utilizados em tais empreendimentos, no escopo
de reduzir os gastos do Poder Executivo com o consumo de água.
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A Comissão de Constituição e Justiça, além de não vislumbrar óbice
de natureza jurídico-constitucional a impedir a normal tramitação da
proposição, evidenciou a competência residual do Estado para regular
matéria não atribuída à União e aos Municípios. Não há nenhuma
vedação à instauração do processo legislativo por iniciativa do
parlamentar desta Casa. Com a apresentação da Emenda nº 1, essa
Comissão corrigiu equívoco redacional do art. 1º e, por meio da
Emenda nº 2, estendeu o alcance da norma aos Poderes do Estado,
ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas.

A Comissão de Administração Pública informou que a medida
cogitada no projeto é extremamente oportuna e conveniente. A
relativa abundância de água no Brasil não pode servir de motivo para
o desperdício e o consumo exagerado. A providência básica prevista
no projeto objetivando o controle e a redução do consumo de água,
por si só, se compatibiliza com os interesses da administração pública
e com a política do governo de contenção dos gastos.

Em função da iminente escassez de água, o projeto aprimora, de
forma incontestável, a legislação vigente. A racionalização e a
conseqüente redução do consumo de água traz amplos benefícios a
toda a sociedade, com adoção de sistemas e equipamentos que,
comprovadamente, otimizam a utilização da água. A promoção da
economia de recursos hídricos é fundamental, e o poder público, ao
implementar essa diretriz em suas instalações, fecha o ciclo em prol
da sustentabilidade de um dos mais importantes recursos naturais do
nosso planeta.

Do ponto de vista financeiro, o projeto em apreço não gera aumento
de despesa para o Estado, sendo certo que o eventual custo maior
dos equipamentos que menciona será absorvido com a economia de
água que eles mesmos proporcionarão, de forma permanente.

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

495/2007 no 1º turno, com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Patrús Filho -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 530/2007
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 1.514/2004, fixa
critérios para a pulverização de inseticidas, herbicidas e congêneres
por via aérea em áreas agrícolas no Estado.

Preliminarmente, o projeto foi distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Em seguida, a matéria foi examinada pela Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, que opinou por sua aprovação
na forma do Substitutivo nº 1.

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 projeto em exame estabelece a distância mínima, em relação a

perímetro urbano, represas de abastecimento de água para as
cidades, rios, lagos, riachos e mananciais, a ser respeitada nas
pulverizações com inseticidas, herbicidas e congêneres, realizadas
por aviões, hidroaviões e helicópteros em áreas agrícolas do Estado.
Estão previstas penalidades para o descumprimento de suas
determinações e prazo para sua regulamentação pelo Poder
Executivo. A proposição prevê ainda que as eventuais despesas
decorrentes da aplicação da lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias fixadas no orçamento vigente, suplementadas
se necessário.

O autor defende a urgência para o estabelecimento desses critérios,
para que tais pulverizações não venham a comprometer o meio
ambiente e a saúde pública.

Conforme já citado pelas Comissões que nos antecederam, ao
tramitar na legislatura passada com o nº 1.514/2004, a proposição foi
baixada em diligência ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, o
qual se manifestou favoravelmente, tendo sugerido algumas
alterações. O IMA observa que as distâncias mínimas previstas
devem ser estabelecidas com base em estudo técnico realizado por
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entidades da área e que as disposições do projeto devem ser
incorporadas à Lei nº 10.545, de 13/12/91, para fins de consolidação
da legislação sobre o uso de agrotóxicos.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1,
com o objetivo de propor a alteração da Lei nº 10.545, de 1991, e
permitir que as distâncias mínimas para a pulverização de agrotóxico,
dada a sua natureza eminentemente técnica, sejam estabelecidas por
ato infralegal que venha a regulamentar a matéria.

Consideramos mais adequada a forma proposta pelo substitutivo,
opinião que é compartilhada pela Comissão de mérito. Salientamos
ainda que o projeto, com a modificação proposta, não provocará
impacto financeiro-orçamentário aos cofres do Estado.

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, 4 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Patrús Filho -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 568/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 689/2003, dispõe
sobre a política estadual de incentivo à pesquisa, à preparação e à
utilização de produtos fitoterápicos.

A proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou. A seguir, foi a proposição examinada pela
Comissão de Saúde, que opinou por sua aprovação na forma do
substitutivo apresentado pela Comissão que lhe antecedeu.

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O objetivo do projeto em tela é incentivar a utilização de
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medicamentos fitoterápicos para o tratamento de doenças pela rede
pública, por meio do estímulo à pesquisa, preparação e utilização
desses produtos. Somado a esse objetivo há o intuito de se fortalecer
o cultivo de plantas que sirvam como matéria-prima para a elaboração
de remédios, no sistema de hortas comunitárias, especialmente nas
regiões dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas,
as mais carentes do Estado, contribuindo para a geração de renda e
incentivando a agricultura familiar.

O consumo de produtos fitoterápicos vem crescendo muito em
nossa sociedade, significando o resgate de tradições antigas, o
redescobrimento de tradições culturais, a busca de terapias mais
próximas e em sintonia com a natureza. Tal prática tem resultado em
avanços de pesquisas científicas que confirmam o poder de cura de
um número crescente de plantas. Há, nesse processo, um outro fator
positivo, que é o baixo custo de tais medicamentos, se comparados
aos da indústria farmacêutica. Tal processo é observado não somente
em nosso país, mas em todo o mundo, onde se constata a expansão
crescente dos medicamentos feitos a partir de princípios ativos
extraídos de espécies vegetais. Assim, há hoje uma preocupação
grande com a exploração desenfreada da nossa flora por parte de
instituições estrangeiras, que vêm reclamando e, infelizmente,
obtendo a propriedade industrial ou a reserva de mercado sobre tais
produtos, nativos de nosso território.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1
ao projeto, em vista da vigência da Lei nº 12.687, de 1º/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.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a
esta Comissão analisar, o projeto, na forma do substitutivo
apresentado, não apresenta impacto aos cofres públicos, uma vez que
não cria nenhuma despesa para o Estado, limitando-se a traçar
diretrizes para estimular a pesquisa e a preparação de produtos
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fitoterápicos.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
568/2007 em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Patrús Filho -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 630/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 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.

Em seguida, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,
em análise de mérito, opinou pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou, cuja aprovação prejudica as
Emendas nºs 1 e 2.

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 tela propõe política estadual de estímulo à agricultura

familiar, com o objetivo de incentivar a implantação e o
desenvolvimento de agroindústrias familiares no Estado, com vistas a
promover a agregação de valor aos produtos rurais e a melhoria da
renda de seus beneficiários.

As Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e
Agroindustrial, que nos precederam na análise da matéria,
promoveram alterações que aprimoraram a proposição.

Tendo em vista que a Lei nº 16.680, de 10/1/2007, que dispõe sobre
o apoio a iniciativas de comercialização direta entre agricultores
familiares e consumidores, já abrange parte das medidas que
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integram a proposição, a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial apresentou o Substitutivo nº 1, que promove
determinadas alterações na citada lei, com o objetivo de deixar claro e
evidente o apoio do Estado à industrialização de produtos oriundos da
agricultura familiar. As alterações propostas no substitutivo, conquanto
modifiquem integralmente a forma original proposta, preservam-lhe o
conteúdo.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, mérito que nos cabe
analisar, a proposição em análise não traz impacto sobre as contas
públicas, tendo em vista que os recursos direcionados pelo Estado
para o apoio a iniciativas de transformação e processamento da
produção familiar, bem como de comercialização direta entre
agricultores familiares e consumidores, deverão estar previamente
autorizados na Lei Orçamentária Anual.

Este relator entende que as medidas de apoio à agricultura são
positivas, atendem ao interesse público e merecem o apoio desta
Casa, pois visam a incentivar um segmento de grande relevância
econômica e social para o Estado, seja no que diz respeito à geração
de emprego na zona rural, seja na sua contribuição para a segurança
alimentar de áreas urbanas.

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

630/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial. Com a aprovação do
Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 e 2, da
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrús Filho - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 725/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 725/2007,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.312/2005, dá
nova redação ao art. 2o da Lei nº 10.883, de 2/10/92, que declara de
preservação permanente, de interesse comum e imune de corte, no
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Estado de Minas Gerais, o pequizeiro (“Caryocar brasiliense”) e dá
outras providências.

A proposição em tela foi distribuída às Comissões de Constituição e
Justiça e de Meio Ambiente e Recursos Naturais. A Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da proposição com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.

Fundamentação
O projeto em análise tem o objetivo de alterar o art. 2o da lei que

declarou o pequizeiro (“Caryocar brasiliense”) de preservação
permanente, de interesse comum e imune de corte. A redação
proposta para o artigo dá ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - o
poder discricionário para autorizar o abate de árvores de pequi,
limitado unicamente nos casos em que haja risco para sobrevivência
da espécie. Acrescenta, também, que é necessário o plantio prévio de
dez novas mudas de pequizeiros, em área a ser definida pelo órgão
florestal, para cada árvore da espécie a ser abatida.

O artigo que se pretende alterar, na forma como está redigido hoje,
admite o corte, mediante autorização do IEF, somente quando
necessário à execução de obras, planos, atividades ou projetos de
utilidade pública ou de relevante interesse social. A definição legal
para “utilidade pública” ou “interesse social” é dada pelos incisos IV e
V, do § 2o, do art. 1o da Lei 4.771, de 1965, que contém o novo Código
Florestal brasileiro. Ela aplica-se a situações tais como: segurança
nacional, proteção sanitária, obras essenciais de infra-estrutura
destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia
e, ainda, nos casos de prevenção e combate ao fogo. Percebe-se que
são situações em que o interesse público está fortemente presente.

O autor da proposição justifica sua apresentação argumentando que
as leis devem ser revistas no decorrer do tempo para se adequarem à
evolução da atividade humana, em face da necessidade de conciliar
defesa do meio ambiente e desenvolvimento econômico. Afirma que a
evolução do agronegócio é uma realidade no cerrado mineiro, gera
empregos e, conseqüentemente, melhoria nas condições de vida da
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população. E, conclui, para que esse setor seja competitivo nos
mercados nacional e internacional, é preciso investir e buscar, na
tecnologia, métodos mais eficientes de produção, como, por exemplo,
os modernos sistemas de irrigação com pivô central, mas que ficam
extremamente prejudicados quando há pequizeiro nas áreas de
cultivo.

É fato que o agronegócio é uma das alavancas do desenvolvimento
de Minas, como é fato que o mundo está exigindo que sejamos cada
vez mais eficientes na produção de alimentos com o menor custo
possível. Mas também é fato que as metodologias aplicadas ao
agronegócio e ditas sustentáveis estão cada vez mais sendo
questionadas e revistas, incluindo as técnicas de irrigação, que vêm
sendo aprimoradas em busca de mais eficiência com diminuição do
consumo de água. Um exemplo é o Projeto Jaíba I, onde o volume de
água outorgado há décadas para irrigação extrapola muito o que é
necessário hoje para a mesma área.

É interessante notar que o desenvolvimento sustentável foi um dos
principais argumentos utilizados para justificar a aprovação da lei que
determinou a proteção máxima ao pequizeiro, uma vez que a planta
estava sendo dizimada pelo avanço da agrosilvicultura sobre o
cerrado, seu “habitat” natural. E o projeto de lei em análise utiliza-se
do mesmo argumento, do desenvolvimento sustentável, para justificar
a necessidade de flexibilizar a lei, uma vez que o pequizeiro estaria
dificultando o desenvolvimento da agricultura.

Neste momento, optamos por valorizar o desenvolvimento
sustentável que protege o pequizeiro, eleito em 2001 árvore símbolo
do Estado de Minas Gerais, e recomendar a rejeição do projeto de lei.

A solução para o problema relatado na justificação da proposição -
que os projetos de irrigação ficam prejudicados quando há pequizeiros
na área - está no art. 1o da lei que se pretende alterar e que declarou
a espécie de preservação permanente, de interesse comum e imune
de corte. O dispositivo diz que essa proteção se dará nos termos dos
arts. 3o, 4o e 7o da Lei Federal nº 4.771, de 15/7/65. No § 3o do art. 4o

desta lei, está expresso que o órgão ambiental competente poderá
autorizar a supressão eventual e de baixo impacto ambiental de
vegetação de preservação permanente.
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Dessa forma, não vemos necessidade de alterar-se a Lei do
Pequizeiro, deixando-a mais permissiva, pois basta aplicar os
mecanismos já existentes na norma geral federal para que o problema
seja contornado.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 725/2007,

no 1o turno.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Almir Paraca, relator - Fábio Avelar -

Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 747/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em
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.

A seguir a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas,
ao analisar o projeto, 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 do art. 184, § 1º, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 747/2007 já 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 Estação
Rádio-Base - ERB - que opere na faixa de 100kHz a 300GHz, com
estrutura em torre e similar, obedeçam às determinações que define e
dependam de prévio licenciamento ambiental conferido pelo Conselho
Estadual de Política Ambiental - Copam -, sem prejuízo de outras
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licenças exigíveis.
Ficam excluídas 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, como fornos de microondas e brinquedos de controle
remoto.

As ERBs são equipamentos que conectam os telefones celulares à
companhia telefônica ou, mais precisamente, à Central de Comutação
e Controle, por meio de ondas eletromagnéticas que permitem a
comunicação entre os aparelhos móveis e as antenas localizadas no
topo dessas ERBs, e são fundamentais para a telecomunicação
moderna.

Estudos técnicos apontam para a existência de sérios riscos ao meio
ambiente e à própria vida das pessoas dentro de certo raio de ação
das ondas eletromagnéticas emitidas por essas estações, bem como
revelam problemas de saúde relacionados à exposição à radiação de
microondas de telefones celulares, como dores de cabeça e tontura,
danos ao sistema imunológico, entre outros. O problema se agrava
quando estão localizadas em áreas próximas a hospitais, escolas,
creches e zonas de proteção ambiental. Critérios mais rígidos de
segurança, portanto, são imprescindíveis para que o funcionamento
das torres de celular não ofereça riscos à saúde da população.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou um substitutivo
com a finalidade de aprimorar o projeto, e retirou do texto da
proposição os arts. 2º a 19, remetendo ao órgão de meio ambiente
competente a elaboração dos critérios técnicos que irão nortear a
construção, instalação, localização e operação das futuras ERBs.

Cabe-nos observar que o ponto central da proposição é a exigência
de licenciamento ambiental para esse tipo de empreendimento, de
responsabilidade do órgão de meio ambiente competente, no caso, o
Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam. Para que o zelo
técnico fique garantido, bem como a preservação da saúde da
população, e sejam estabelecidas as penalidades no caso de
descumprimento das normas e recomendações técnicas para a
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construção, instalação, localização e operação dessas estações,
opinamos pela forma original do projeto. Acrescentamos ainda a
Emenda nº 1, a seguir apresentada, para que o valor da multa
constante no art. 19 deste projeto seja em Unidade Fiscal do Estado
de Minas Gerais - Ufemg -, cujo valor, nesse ano de 2007, é de
R$1,7080.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, não há impedimentos
ao projeto em análise, pois este não implica gastos públicos diretos.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 747/2007

no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada, e pela rejeição
do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Emenda nº 1
Dê-se a seguinte redação ao item II do art. 19 do Projeto de Lei nº

747/2007:
“Art. 19 - (...)
II - multa de 30.000 Ufemgs (trinta mil Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais), duplicada no caso de reincidência;”.
Sala das Comissões, 4 de julho 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 1.338/2007

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de lei em epígrafe
altera a tabela de vencimentos básicos dos servidores da Secretaria
da Assembléia Legislativa e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 4/7/2007, a proposição foi
distribuída à Mesa da Assembléia para, nos termos do art. 79, VIII, “a”,
do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em exame altera a tabela de vencimentos dos

servidores desta Casa, com o intuito de unificar os padrões de
vencimentos dos cargos que integram o sistema de carreiras da
Assembléia Legislativa, adotando-se o símbolo VL, conforme se
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verifica no Anexo I da proposição.
O art. 3º, a exemplo da medida adotada pelo Poder Executivo,

autoriza o servidor efetivo nomeado para o exercício de cargo de
provimento em comissão optar entre a remuneração atribuída a este
cargo e a remuneração do cargo efetivo do qual é ocupante acrescido
de percentual correspondente a 30% (trinta por cento) da
remuneração do cargo em comissão. O direito a essa opção já se
encontra estabelecido na Lei nº 15.789, de 3 de novembro de 2005, e
agora tem apenas o seu percentual alterado.

Com o objetivo de estimular o desempenho, pelo servidor da
Assembléia Legislativa, de funções consideradas estratégicas,
estabelecem-se níveis de gratificação que são graduados em
conformidade com as áreas de atuação previstas no Anexo III da
proposição. Essas áreas correspondem às metas estabelecidas pela
Administração desta Casa.

Em seguida, como medida de reconhecimento pela contribuição
dada pelo servidor do Legislativo do Estado com vistas ao alcance das
metas de ajuste dos gastos do Poder Público com pessoal,
preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, propõe-se a revisão
em 15% do índice utilizado para o cálculo dos valores dos
vencimentos do servidor da Casa. O valor atual, de R$301,21, com a
concessão desse reajuste, passa a ser de R$346,39.

Além disso, o projeto estabelece que as regras nele veiculadas não
se aplicam ao servidor que se tenha aposentado com a observância
do disposto na Emenda à Constituição nº 41, de 2003, que determinou
o fim da paridade.

Este é o conteúdo do projeto. Passemos à análise dos aspectos
constitucionais e legais da matéria.

Inicialmente, deve-se ressaltar que, em conformidade com o
disposto no art. 25, § 1º, da Constituição da República, e no art. 61,
VIII, da Constituição Estadual, compete ao Estado-membro fixar, por
meio de lei, a remuneração dos respectivos servidores.

A exigência de lei material e formal para a fixação e a alteração da
remuneração de servidores da secretaria das Assembléias
Legislativas decorre da alteração introduzida no inciso IV do art. 51 da
Constituição Federal pelo art. 9º da Emenda Constitucional nº 19, de 4
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de junho de 1998, para estabelecer que compete privativamente à
Câmara dos Deputados “dispor sobre sua organização,
funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos
cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para
fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias”.

Assim, observado o princípio da simetria, compete à Direção desta
Casa a deflagração de processo legislativo que objetive a modificação
da remuneração de seus servidores.

No que se refere à observância dos parâmetros definidos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO -, vale dizer que tal exigência está
atendida, uma vez que o art. 21 da Lei Estadual nº 16.314, de 10 de
agosto de 2006, dispõe que “para atender ao disposto no art. 169, §
1º, inciso II, da Constituição da República, ficam autorizados a
concessão de vantagem, o aumento de remuneração, a criação de
cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras,
conforme lei específica, bem como a admissão ou a contratação de
pessoal a qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000”. Além disso o § 1º do art. 20 da LDO vigente
permite tanto a concessão de reajustes gerais quanto a de ajustes
específicos em carreiras determinadas, condicionando apenas a
concessão de adicionais de desempenho à variação nominal
semestral do valor do ICMS arrecadado.

Em face dessas considerações, entendemos que está satisfeita essa
exigência constitucional para a concessão do reajuste nos termos do
projeto em exame.

No que tange aos aspectos relativos à preservação do equilíbrio
fiscal, verifica-se a estrita obediência aos limites previstos no art. 20
da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, a qual restringe a 2,2272%
o percentual das despesas com pessoal em relação à receita corrente
líquida para a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Da
análise do demonstrativo de despesa com pessoal desta Casa,
disponibilizado em sua página eletrônica para ampla consulta na
internet, constata-se que, no período compreendido entre maio de
2006 e abril de 2007, as despesas com pessoal atingiram 1,3816%,
quando não consideradas no cálculo as despesas com pensionistas e
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inativos. Caso seja adota a sistemática prevista nas Instruções
Normativas nºs 1 e 5, de 2001, do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, nas quais se permite a exclusão do cálculo das
despesas com pensionistas e inativos, o percentual atribuído à
Assembléia Legislativa reduz-se para 0,9561%.

Portanto, não há qualquer margem para dúvidas em relação ao fato
de que este Poder tem respeitado os limites previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal, independentemente da sistemática de
cálculo adotada.

Diante dessas considerações e da importância da matéria contida na
proposição sob comento, entendemos que a proposição merece ser
aprovada nesta Casa, para minimizar as perdas salariais acumuladas
nos últimos anos.

A fim de realizar ajustes no art. 1º da proposição com vistas ao seu
aprimoramento, apresentamos a Emenda nº 1.

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

1.338/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir redigida:
Emenda nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Os padrões e os índices de vencimentos básicos dos

cargos integrantes do Quadro de Pessoal da Secretaria da
Assembléia Legislativa passam a ser os constantes na tabela do
Anexo I desta lei que correspondam a igual valor de vencimento ou,
na falta deste, ao valor imediatamente superior, observado o disposto
no art. 5º.

§ 1º - Os ocupantes dos cargos a que se refere o “caput” deste
artigo, os servidores inativos e os pensionistas da Secretaria da
Assembléia Legislativa serão reposicionados, de acordo com a tabela
constante no Anexo I desta lei, em padrão de vencimento cujo valor
seja igual ao daquele em que estiverem posicionados na data de
publicação desta lei ou, na falta deste, no padrão de vencimento de
valor imediatamente superior.

§ 2º - Para fins de aplicação do disposto neste artigo, os padrões de
vencimento inicial, intermediários e final de cada classe das carreiras
de que trata a Lei nº 15.014, de 2004, passam a ser os padrões de
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vencimento de igual valor constantes na tabela do Anexo I desta lei
ou, na falta destes, os padrões de vencimento de valor imediatamente
superior.

§ 3º - O disposto neste artigo não interrompe o interstício previsto
para o desenvolvimento do servidor na respectiva carreira, nos termos
de regulamento da Mesa da Assembléia Legislativa.

§ 4º - Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores de que trata o
art. 5º da Resolução nº 5.105, de 26 de setembro de 1991.”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de julho de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr..

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 68/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.150/2006, altera
a Lei nº 15.910, de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação,
Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do
Estado de Minas Gerais - Fhidro - e dá outras providências.

No 1º turno, foi a proposição aprovada na forma do Substitutivo nº 1.
Agora, nos termos do art. 189, §1º, do Regimento Interno, volta a

matéria a esta Comissão para ser analisada no 2º turno. Segue anexa
a redação do vencido, parte desta peça opinativa.

Fundamentação
O projeto em tela, na sua forma original, tem como objetivo estatuir a

prioridade da Bacia do Rio Jequitinhonha na alocação dos recursos do
Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro.

A Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno, concluiu ser a
matéria dotada de juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
achou por bem estender tal prioridade a todas as bacias da área do
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste do Estado - Idene -,
razão pela qual propôs a Emenda nº 1, que restou rejeitada pelo
Plenário.

Por seu turno, a comissão de mérito considerou impróprio o projeto
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na forma em que foi apresentado e propôs substitutivo que acolhe
conclusões do VI Fórum das Águas para o Desenvolvimento
Sustentável de Minas Gerais e sana equívocos de redação, o que
entendemos ser conveniente e oportuno.

De fato, essas mudanças são muito importantes. O Fundo deve
atuar visando o Estado como um todo e balanceando os recursos
hídricos das diversas regiões. Assim, por razões teleológicas,
propostas que visem a priorizar uma bacia específica, como o projeto
original, não podem prosperar, sendo certo, também, que um fórum de
debates constitui importante meio para auscultar os anseios da
sociedade, em seus diversos segmentos, dando vez à democracia
participativa.

Conforme nos manifestamos anteriormente, no âmbito estrito de
competência desta Comissão, nos termos do art. 100, inciso II, c/c o
art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno, qual seja o de
analisar a repercussão financeira das proposições, entendemos que o
projeto de lei não encontra óbice do ponto de vista financeiro ou
orçamentário, porque a matéria, na forma do Substitutivo nº 1, não
acarreta impacto para os cofres públicos, visto que apenas estabelece
diretrizes para aplicação dos recursos do Fhidro.

A matéria foi exaustivamente analisada e debatida no turno
antecedente e, também, no mencionado VI Fórum das Águas,
promovido por esta Casa Legislativa. A análise da proposição
encontra-se, destarte, esgotada, não havendo nada mais a
acrescentar.

Como, posteriormente, não houve novas propostas e, ao revisarmos
a primeira fase de tramitação do projeto, constatamos que não há
nenhuma impropriedade e que o projeto é conveniente e oportuno,
entendemos que a matéria deve prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei nº 68/2007 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente e relator - Agostinho Patrús Filho - Durval

Ângelo - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 68/2007
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(Redação do Vencido)
Altera a Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe

sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais -
Fhidro - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 5º da Lei nº 15.910, de 21 dezembro de 2005, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 5º - (...)
§ 4º - Na aplicação dos recursos não vinculados, será dada

prioridade ao financiamento de projetos que visem:
I - à elaboração de planos diretores de recursos hídricos de bacias

hidrográficas;
II - à implantação de sistema de informações e cadastramento de

usuários de recursos hídricos.”.
Art. 2º - O inciso II do art. 5º da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - (...)
II - não reembolsável, para pagamento de despesas de consultoria e

de custos de execução de programas, projetos ou empreendimentos
de proteção e melhoria dos recursos hídricos, aprovados pelo comitê
de bacia hidrográfica da área de influência do projeto ou
empreendimento, e, na falta deste, pelo Conselho Estadual de
Recursos Hídricos - Cerh -, após análise pela respectiva agência de
bacia ou entidade equiparada ou pelo Instituto Mineiro de Gestão das
Águas - Igam;”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 318/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Domingos Sávio,
visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Pimenta o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
e, agora, retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para
o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do
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Regimento Interno. Em obediência ao § 1º do referido art. 189, este
parecer contém a redação do vencido.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 318/2007, na forma aprovada no 1º turno,

autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-
MG - a doar ao Município de Pimenta uma área de 3.000m², situada
na Quadra 27 do Bairro JK, nesse Município.

Na defesa do interesse público, a proposição preceitua que a área
objeto da doação se destina a edificações para o funcionamento de
creche e centro de apoio ao agricultor do Município de Pimenta e que,
findo o prazo de cinco anos contados da data de lavratura da escritura
pública de doação, se não lhe tiverem sido dadas as destinações
previstas, o imóvel reverterá ao patrimônio do DER-MG.

Ressalte-se que, para a transferência de domínio de patrimônio
público, ainda que para outro ente da federação, é exigida autorização
legislativa, em obediência ao disposto 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 o projeto de lei em análise atende aos preceitos
legais que versam sobre a matéria, além de não representar despesas
para o erário nem acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

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

318/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Durval Ângelo -

Agostinho Patrús Filho - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 318/2007

(Redação do Vencido)
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 -
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DER-MG - autorizado a doar ao Município de Pimenta uma área de
3.000m² (três mil metros quadrados), situada na Quadra 27 do Bairro
JK, nesse 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
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.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 425/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei 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.

Aprovado no 1º turno com a Emenda nº 1, retorna agora o projeto a
esta Comissão, para receber parecer de 2º turno, nos termos do art.
189, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A Lei Federal nº 8.842, de 1994, que contém a Política Nacional do
Idoso, tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando
condições para promover a sua autonomia, integração e participação
efetiva na sociedade. Uma das diretrizes instituídas por essa lei é a
implementação de sistema de informações para divulgação das
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políticas para o idoso, em cada nível de governo.
O projeto de lei em análise estabelece a obrigatoriedade da

afixação, nos terminais rodoviários e nas estações ferroviárias, de
cartazes para divulgação dos benefícios relativos a transporte
constantes na Lei Federal nº 10.741, o Estatuto do Idoso, bem como
dos procedimentos necessários a sua obtenção. Verifica-se, portanto,
que a proposição constitui um dos mecanismos de inclusão social do
idoso.

A inclusão social dos grupos considerados vulneráveis é um dos
fundamentos de uma sociedade democrática, em que os direitos e
deveres das pessoas são respeitados, não importando a idade, o
sexo, a origem étnica, a orientação sexual ou as deficiências.
Ressalte-se que a Constituição Federal promulgada em 1988
representou um avanço na proteção dos direitos dos cidadãos. São
fundamentos da República promover a igualdade e a dignidade da
pessoa humana e garantir o exercício da cidadania. O art. 230 da
Carta Maior preceitua 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.

Atendendo o preceito constitucional, foi editada a Lei Federal nº
10.741, de 2003, que estabelece normas e critérios básicos em defesa
do idoso, entre eles, nos arts. 39 a 42, o seu direito de “ir e vir”.

Na esfera estadual, a Constituição mineira, em seu art. 225,
preceitua que o Estado promoverá condições que assegurem amparo
à pessoa idosa, no que respeite à sua dignidade e ao seu bem-estar.
Determina, ainda, que aos maiores de 65 anos é garantida a
gratuidade nos transportes coletivos urbanos, mediante apresentação
da carteira de identidade ou de trabalho, sendo vedada a exigência de
qualquer outra forma de identificação.

Embora esses direitos estejam assegurados constitucionalmente,
verifica-se que ainda há um caminho a ser percorrido no que se refere
à implementação e garantia de manutenção desses direitos,
especialmente nos espaços públicos.

Para se assegurar mais consistência ao princípio da igualdade, faz-
se necessário tratar de forma desigual aqueles que se encontram em
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situação de desvantagem. A medida proposta no projeto em análise
constitui, portanto, mecanismo a ser colocado à disposição dos idosos
para a efetivação dos seus direitos, além de representar um passo em
direção a uma estrutura mais igualitária da sociedade. Ratificando a
opinião exarada por esta Comissão no 1º turno, manifestamo-nos
favoravelmente à matéria.

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

425/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Domingos Sávio, Presidente - Walter Tosta, relator - Inácio Franco.

PROJETO DE LEI Nº 425/2007
(Redação do Vencido)

Torna obrigatória a afixação de cartazes nos terminais rodoviários e
estações ferroviárias, contendo os termos relativos a transporte da Lei
Federal nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a afixação, nos terminais rodoviários de

transporte coletivo de passageiros e nas estações ferroviárias, de
cartazes com os dispositivos referentes a transporte coletivo
constantes no Capítulo X da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro
de 2003, o Estatuto do Idoso, bem como os procedimentos
regulamentares necessários à obtenção e à garantia do direito de que
trata o referido capítulo.

Art. 2º - O não-cumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às seguintes penalidades:

I - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais);

II - em caso de reincidência, pagamento em dobro da multa e
interdição imediata pelo órgão que o Poder Executivo indicar como
fiscalizador.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do
Estado de Minas Gerais - Ufemg -, a atualização monetária dos
valores constantes neste artigo far-se-á pela variação do Índice Geral
de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice
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que vier a substituí-lo.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

sessenta dias a contar da data de sua publicação.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 933/20 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 Pará de Minas os imóveis
que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1. 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.

Nos termos do § 1º do art. 189 do Diploma Regimental, faremos
constar após a conclusão deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 933/2007 tem como finalidade autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Pará de Minas dois imóveis, com
1.200m² cada um, localizados no Povoado de Sobrado e no Povoado
de Costas, nesse Município, nos quais foram edificados prédios
escolares rurais padronizados e constituíram sede de extintas escolas
municipais.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê
que os imóveis serão destinados à instalação de serviços públicos
municipais.

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,
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além de não representar despesas para o erário nem acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

Em vista dessas considerações, ratificamos o parecer exarado
anteriormente por esta Comissão no 1º turno, favorável à aprovação
da matéria.

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

933/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Patrús Filho -

Durval Ângelo - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 933/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas os

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

Pará de Minas dois imóveis constituídos por terrenos edificados, com
área de 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados) cada um,
situados no Povoado de Sobrado e no Povoado de Costas, naquele
Município, e registrados sob o nº 42.132, a fls. 294 do Livro 3-AT, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará de Minas.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo
destinam-se à instalação de serviços públicos municipais.

Art. 2º - Os imóveis de que tratam esta lei reverterão ao patrimônio
do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista nesta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.014/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame, do Governador do Estado, visa autorizar
a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar
ao Estado o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1
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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. De acordo com o disposto no § 1º do referido art.
189, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.014/2007, na forma aprovada no 1º turno, tem

por escopo autorizar a Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - Fhemig - a doar ao Estado o 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.

Em atendimento ao interesse coletivo que deve nortear as decisões
da administração pública, o referido imóvel destina-se à Penitenciária
Jason Soares Albergaria e reverterá ao patrimônio do doador, se,
findo o prazo de três anos contados do registro da escritura pública de
doação, não for cumprida essa destinação.

A autorização legislativa para transferência de domínio de
patrimônio público, ainda que para outro ente da federação, 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 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.

Cabe novamente ressaltar que o projeto de lei em análise atende
aos preceitos legais que versam sobre a matéria, não representa
despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei
orçamentária. Em decorrência disso, pode ser aprovado por esta
Casa.

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

1.014/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Durval Ângelo - Lafayette de Andrada - Agostinho Patrús Filho.
PROJETO DE LEI Nº 1.014/2007
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(Redação do Vencido)
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
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.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.143/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em exame tem

como escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Poços de Caldas o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada. Agora,
retorna a esta Comissão 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 1.143/2007 pretende autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Poços de Caldas o imóvel constituído pela
área de 1.462,00m², situado na Rua Nossa Senhora de Fátima, nesse
Município, para que ali funcione o Museu Histórico e Geográfico de
Poços de Caldas.

Como garantia, a proposição estabelece que, findo o prazo de cinco
anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, sem que
sejam tomadas providências para a destinação prevista, ou no caso
de ser ela desvirtuada ou modificada, o imóvel reverterá ao patrimônio
do Estado.

Importante observar que a autorização legislativa para a alienação
de bens públicos é exigida pelo disposto no art. 18 da Constituição do
Estado; no inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o inciso XXI do art. 37 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.

Ratificamos que o projeto de lei em análise atende aos preceitos
legais que versam sobre a matéria, além de não representar despesas
para o erário nem acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.143/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -

Durval Ângelo - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.338/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.388/2007, de autoria da Mesa Diretora, que

altera a tabela de vencimentos básicos dos servidores da Secretaria
da Assembléia Legislativa e dá outras providências, foi aprovado no 1º
turno, com a Emenda nº 1.

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.

Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte integrante
deste parecer.

Fundamentação
De acordo com nossa manifestação acerca das matérias sobre as

quais versa a proposição ora analisada, não se vislumbra nenhum
óbice à sua aprovação, uma vez que o reajuste da remuneração dos
servidores desta Casa constitui-se no reconhecimento da efetiva
participação na excelente qualidade atuação do Legislativo deste
Estado.

Vale dizer que o fato de esta Assembléia ser considerada uma das
melhores do País, deve-se à primordial contribuição dada pelos seus
agentes na consecução de sua missão constitucional de elaborar as
normas estaduais e do seu papel de agente fiscalizador.

Ao ser analisada mais detidamente, entendemos que o art. 1º da
proposição poderia ser aprimorada para esclarecer que o reajuste
passa ser aplicável somente após adequação que se pretende realizar
na tabela de vencimentos vigente. Como já foi ressaltado na
apreciação da matéria no 1º turno, a uniformização do escalonamento
dos padrões de vencimentos é medida justa e evita que se dê
tratamento distinto aos servidores desta Casa em razão, de seu
posicionamento na respectiva carreira.

Assevere-se, por fim, que a implementação das medidas propostas
causam impacto financeiro que em nada compromete o ajuste fiscal
alcançado pela Assembléia Legislativa e que vem sendo firmemente
consolidado desde o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em face dos argumentos ora produzidos e razões esposadas
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durante a discussão da matéria nº 1º turno, manifestamo-nos
favoravelmente à aprovação deste projeto.

Em anexo segue a redação do vencido, que é parte integrante deste
parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do

Projeto de Lei n.º 1.338/2007, na forma do vencido no 1º turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de julho de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr..

PROJETO DE LEI Nº 1.338/2007
(Redação do vencido)

Altera a tabela de vencimentos básicos dos servidores da Secretaria
da Assembléia Legislativa e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os padrões e os índices de vencimentos básicos dos cargos

integrantes do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa passam a ser os constantes na tabela do Anexo I desta lei
que correspondam a igual valor de vencimento ou, na falta deste, ao
valor imediatamente superior, observado o disposto no art. 5º.

§ 1º - Os ocupantes dos cargos a que se refere o “caput” deste
artigo, os servidores inativos e os pensionistas da Secretaria da
Assembléia Legislativa serão reposicionados, de acordo com a tabela
constante no Anexo I desta lei, em padrão de vencimento cujo valor
seja igual ao daquele em que estiverem posicionados na data de
publicação desta lei ou, na falta deste, no padrão de vencimento de
valor imediatamente superior.

§ 2º - Para fins de aplicação do disposto neste artigo, os padrões de
vencimento inicial, intermediários e final de cada classe das carreiras
de que trata a Lei nº 15.014, de 2004, passam a ser os padrões de
vencimento de igual valor constantes na tabela do Anexo I desta lei
ou, na falta destes, os padrões de vencimento de valor imediatamente
superior.

§ 3º - O disposto neste artigo não interrompe o interstício previsto
para o desenvolvimento do servidor na respectiva carreira, nos termos
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de regulamento da Mesa da Assembléia Legislativa.
§ 4º - Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores de que trata o

art. 5º da Resolução nº 5.105, de 26 de setembro de 1991.
Art. 2º - As situações e os valores que tenham como referência ou

sejam vinculados a determinado padrão de vencimento da Assembléia
Legislativa na data de publicação desta lei serão ajustados com base
no padrão de vencimento de igual valor previsto na tabela constante
no Anexo I ou, na falta deste, no padrão de vencimento imediatamente
subseqüente.

Art. 3º - Ao servidor efetivo da Secretaria da Assembléia Legislativa
nomeado para ocupar cargo em comissão pertencente à sua estrutura
organizacional é assegurado o direito de optar pela remuneração do
cargo em comissão ou pela remuneração a que faz jus no exercício do
cargo efetivo do qual é titular acrescida de 30% (trinta por cento) da
remuneração do cargo em comissão.

Art. 4º - O servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa com
atuação que resulte em contribuição de grande valor ou interesse para
o desempenho das atividades institucionais do Poder Legislativo em
área estratégica prevista no Anexo III desta lei e cuja jornada de
trabalho semanal corresponda a quarenta horas poderá perceber
Gratificação por Trabalho Estratégico - GTE -, nos termos de
regulamento da Mesa da Assembléia Legislativa.

§ 1º - A gratificação de que trata este artigo corresponde ao índice
estabelecido para cada nível de GTE previsto na tabela constante no
Anexo II desta lei, apurada com base na aplicação do índice básico
utilizado para o cálculo dos vencimentos do servidor da Secretaria da
Assembléia Legislativa, limitada a sua concessão ao valor
correspondente a quatrocentas e vinte GTEs-1 por área de atuação
prevista no Anexo III.

§ 2º - A gratificação de que trata este artigo não se incorporará, para
nenhum efeito, à remuneração do servidor nem constituirá base de
cálculo de qualquer outra vantagem remuneratória, salvo da
gratificação natalina e do terço constitucional de férias.

Art. 5º - O valor do índice básico utilizado para o cálculo dos
vencimentos constantes no Anexo I desta lei, após a aplicação do
disposto no § 1º do art. 1º e no art. 2º, é R$346,39 (trezentos e
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quarenta e seis reais e trinta e nove centavos).
Art. 6º - O disposto nesta lei não se aplica ao servidor inativo cujos

proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art.
40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no §
8º desse artigo.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2007.

* -  A tabela referente ao Anexo I (a que se referem os arts. 1º, 2º e
5º da Lei nº , de de de 2007) - Vencimentos Básicos foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 6.7.2007.

* -  A tabela referente ao Anexo II  (a que se refere o art. 4º da Lei nº
, de de de 2007) - Níveis e Valores da Gratificação por Trabalho
Estratégico - GTE foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.7.2007.

* -  A tabela referente ao Anexo III  (a que se refere o art. 4º da Lei
nº , de de de 2007) - Áreas de Atuação Estratégicas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 6.7.2007.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 96/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 96/2007, de autoria do Deputado  Alencar da

Silveira Jr., que dispõe sobre os locais de culto nos estabelecimentos
penitenciários do Estado, 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° 96/2007
Dispõe sobre os locais de culto nos estabelecimentos penitenciários

do Estado, mediante alteração do art. 72 da Lei n° 11.404, de 25 de
janeiro de 1994, que contém normas de execução penal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O “caput” do art. 72 da Lei n° 11.404, de  25 de janeiro de

1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 72 - Os estabelecimentos penitenciários, além de casa, sistema

de energia, reservatório de água, quadras poliesportivas, locais para a
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guarda militar e para os agentes prisionais, disporão de dependências
para administração, assistência médica, assistência religiosa, gabinete
odontológico, ensino, serviços gerais e visita de familiares, bem como
de almoxarifado, celas individuais, alojamento coletivo e biblioteca.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 132/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 132/2007, de autoria do Deputad o Adalclever

Lopes, que dispõe sobre a utilização, por terceiros, de bem patrimonial
do Estado, das autarquias e das fundações públicas e dá outras
providências, 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° 132/2007
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. 1° - A utilização, por terceiros, de bem patri monial do Estado,

das autarquias e das fundações públicas dar-se-á com a observância
do disposto nesta lei.

Art. 2° - Os instrumentos públicos de outorga de us o privativo de
bem patrimonial do Estado, das autarquias e das fundações públicas
são a concessão, a permissão e a autorização.

§ 1° - Concessão de uso é o contrato administrativo  por meio do
qual o particular se utiliza privativamente de bem público em
conformidade com sua destinação, observado o devido procedimento
licitatório.

§ 2° - Permissão de uso é o ato administrativo unil ateral,
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discricionário e precário mediante o qual se faculta ao particular a
utilização privativa do bem público para fins de interesse público.

§ 3° - Autorização de uso é o ato administrativo un ilateral,
discricionário e precário por meio do qual se faculta ao particular a
utilização de bem público com caráter de exclusividade.

Art. 3° - A permissão e a autorização de uso serão formalizadas por
prazo indeterminado e poderão ser revogadas a qualquer tempo pela
autoridade administrativa competente, independentemente de
indenização ao usuário.

Parágrafo único - É facultado à administração, por razões de
interesse público, atribuir prazo à permissão de uso.

Art. 4° - O uso privativo de bem patrimonial será r emunerado e
dependerá de licitação quando destinado a finalidade econômica.

Parágrafo único - O uso privativo e o compartilhamento de bem
patrimonial serão gratuitos quando facultados:

I - a entidade de direito público, empresa pública e sociedade de
economia mista estadual, incluindo suas subsidiárias e controladas,
para prestação de serviço público;

II - a pessoa jurídica sem fins lucrativos que atue nas áreas de
saúde, assistência, religião, educação, cultura e esporte, quando se
verificar relevante interesse público.

Art. 5° - Os bens imóveis públicos de valor artísti co, histórico ou
cultural poderão ser utilizados por terceiros para fins exclusivamente
culturais.

Art. 6° - 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 da comunicação de compartilhamento
a que se refere o “caput” consistirá em infração, punível com multa
nunca inferior a cem vezes o valor do preço, apurado mensalmente.

Art. 7° - Regulamento de cada Poder estabelecerá os  critérios e
valores para o uso remunerado dos bens de que trata esta lei.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -
Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 245/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 245/2007, de autoria do Deputad o Carlos

Pimenta, que dá denominação de Rodovia Prefeito Ademar Ribeiro ao
trecho SSK-222, que liga os Municípios de São João do Paraíso e
Ninheira, 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° 245/2007
Dá denominação ao trecho que liga os Municípios de São João do

Paraíso e Ninheira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Prefeito Ademar R ibeiro o trecho

que liga os Municípios de São João do Paraíso e Ninheira.
Art. 2° - 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° 316/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 316/2007, de autoria do Deputad o Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública a Associação de Educadores e
Profissionais Especializados - Criação -, com sede no Município de
Divinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 316/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Educadores e
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Profissionais Especializados - Criação -, com sede no Município de
Divinópolis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Educadores e Profissionais Especializados - Criação -, com sede no
Município de Divinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 339/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 339/2007, de autoria do Deputado Arlen

Santiago, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae - de Olhos d’Água, com sede no
Município de Olhos d’Água, 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 § 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 339/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Olhos d’Água, 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 - Apae - de Olhos d’Água, com sede nesse
Município.

Art. 2º - 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° 460/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 460/2007, de autoria do Deputad o André
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Quintão, que declara de utilidade pública a Creche Jesus de Nazaré,
com sede no Município de Caratinga, 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° 460/2007
Declara de utilidade pública a Creche Jesus de Nazaré, com sede

no Município de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che Jesus de

Nazaré, com sede no Município de Caratinga.
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° 522/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 522/2007, de autoria do Deputad o Dinis Pinheiro,

que autoriza o Poder Executivo a fazer reverterem os imóveis que
descreve ao Município de Novo Cruzeiro, 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° 522/2007
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. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Novo Cruzeiro imóvel constituído por terreno edificado, com área de
880m² (oitocentos e oitenta metros quadrados), situado na Rua
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Getúlio Vargas, naquele Município, registrado sob o n° 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 à
edificação de unidade escolar da rede municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da data da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 600/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 600/2007, de autoria do Deputad o Célio Moreira,

que declara de utilidade pública o Abrigo Frei Otto, 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° 600/2007
Declara de utilidade pública o Abrigo Frei Otto, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Abr igo Frei Otto, com

sede no Município de Belo Horizonte.
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° 605/2 007

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 605/2007, de autoria do Deputad o Zé Maia, que
declara de utilidade pública a Fundação Rotary Club Frutal, com sede
no Município de Frutal, 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° 605/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Rotary Club Frutal, com

sede no Município de Frutal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Rotary Club

Frutal, com sede no Município de Frutal.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 606/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 606/2007, de autoria do Deputad o Zé Maia, que

dá denominação ao trecho da Rodovia MGT-497 que liga o Município
de Campina Verde ao Distrito de Honorópolis, 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° 606/2007
Dá denominação ao trecho da Rodovia MGT-497 que liga o

Município de Campina Verde ao Distrito de Honorópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado João Nunes da Silva o tre cho da Rodovia

MGT-497 que liga o Município de Campina Verde ao Distrito de
Honorópolis.
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Art. 2° - 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° 644/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 644/2007, de autoria da Deputad a Elisa Costa,

que declara de utilidade pública o Centro Comunitário Gangorrinha e
Minas Nova, com sede no Município de Teófilo Otôni, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 644/2007
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Gangorrinha e

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

Gangorrinha e Minas Nova, com sede no Município de Teófilo Otôni.
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° 645/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 645/2007, de autoria da Deputad a Elisa Costa,

que declara de utilidade pública o Centro Comunitário Carlo Tibaldi -
Cecati -, com sede no Município de Teófilo Otôni, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 645/2007
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Carlo Tibaldi -

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

Carlo Tibaldi - Cecati -, com sede no Município de Teófilo Otôni.
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° 646/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 646/2007, de autoria da Deputad a Elisa Costa,

que declara de utilidade pública o Centro Comunitário Frei Dimas e
Vera Cruz, com sede no Município de Teófilo Otôni, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 646/2007
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Frei Dimas e Vera

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

Frei Dimas e Vera Cruz, com sede no Município de Teófilo Otôni.
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° 647/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 647/2007, de autoria da Deputad a Elisa Costa,

que declara de utilidade pública a Associação de Moradores
Palmeiras - Ampa -, com sede no Município de Teófilo Otôni, foi
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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° 647/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores Palmeiras -

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

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 648/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 648/2007, de autoria do Deputad o Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
do Bairro Bela Vista, com sede no Município de Capitólio, 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° 648/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

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

Moradores do Bairro Bela Vista, com sede no Município de Capitólio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 650/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 650/2007, de autoria do Deputad o Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
do Bairro Novo Oriente, com sede no Município de Luz, 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° 650/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

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

Moradores do Bairro Novo Oriente, com sede no Município de Luz.
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° 651/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 651/2007, de autoria do Deputad o Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública a Comunidade Servos da Cruz
de São Damião, com sede no Município de Divinópolis, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

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

Cruz de São Damião, com sede no Município de Divinópolis.
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° 655/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 655/2007, de autoria do Deputad o Célio Moreira,

que declara de utilidade pública a Creche Lar das Crianças São
Vicente de Paulo, 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° 655/2007
Declara de utilidade pública a Creche Lar das Crianças São Vicente

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

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

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° 688/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 688/2007, de autoria da Deputad a Cecília

Ferramenta, que declara de utilidade pública a Associação dos
Catadores de Material Reciclável do Vale do Aço - Amavale -, com
sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma
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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° 688/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Material

Reciclável do Vale do Aço - Amavale -, com sede no Município de
Ipatinga.

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

Catadores de Material Reciclável do Vale do Aço - Amavale -, com
sede no Município de Ipatinga.

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° 690/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 690/2007, de autoria do Deputad o Doutor Viana,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores e Amigos do Bairro Santa Rita, com sede no Município de
Curvelo, 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° 690/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores e Amigos do Bairro Santa Rita, com sede no Município de
Curvelo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária dos Moradores e Amigos do Bairro Santa Rita, com sede
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no Município de Curvelo.
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° 691/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 691/2007, de autoria do Deputad o Doutor Viana,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Várzea
de Cima, com sede no Município de Curvelo, 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° 691/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Várzea de

Cima, com sede no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária de Várzea de Cima, com sede no Município de Curvelo.
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° 693/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 693/2007, de autoria do Deputad o Jayro Lessa,

que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro
Fraternidade - AMBF -, com sede no Município de Governador
Valadares, 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
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 693/2007

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro
Fraternidade - AMBF -, com sede no Município de Governador
Valadares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Moradores do Bairro Fraternidade - AMBF -, com sede no Município
de Governador Valadares.

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° 694/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 694/2007, de autoria do Deputad o Jayro Lessa,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Nossa Senhora das Graças e Carapina -
ACMBNSGC -, com sede no Município de Governador Valadares, 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° 694/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Nossa Senhora das Graças e Carapina -
ACMBNSGC -, com sede no Município de Governador Valadares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária dos Moradores do Bairro Nossa Senhora das Graças e
Carapina - ACMBNSGC -, com sede no Município de Governador
Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2007.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia
Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 695/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 695/2007, de autoria do Deputad o Jayro Lessa,

que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Conjunto Residencial Cardo - Amcardo -, com sede no Município de
Governador Valadares, 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° 695/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do

Conjunto Residencial Cardo - Amcardo -, com sede no Município de
Governador Valadares.

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

Moradores do Conjunto Residencial Cardo - Amcardo -, com sede no
Município de Governador Valadares.

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° 718/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 718/2007, de autoria do Deputad o Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública a Associação Sinhana Eva,
com sede no Município de Piumhi, 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° 718/2007
Declara de utilidade pública a Associação Sinhana Eva, com sede

no Município de Piumhi.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Sinhana

Eva, com sede no Município de Piumhi.
Art. 2° - 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° 726/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 726/2007, de autoria do Deputad o João Leite,

que declara de utilidade pública o Clube de Serviços S.O.S. Biosfera,
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° 726/2007
Declara de utilidade pública o Clube de Serviços SOS Biosfera, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clu be de Serviços

SOS Biosfera, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - 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° 737/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 737/2007, de autoria do Deputad o Célio Moreira,

que declara de utilidade pública a Ação Comunitária Social e
Beneficente Ebenezer - Acosbe -, com sede no Município de Belo
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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° 737/2007
Declara de utilidade pública a Ação Comunitária Social e

Beneficente Ebenezer - Acosbe -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Social e Beneficente Ebenezer - Acosbe -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

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° 738/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 738/2007, de autoria do Deputad o Célio Moreira,

que declara de utilidade pública a Comunidade Mater Crucis, 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° 738/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade Mater Crucis, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Com unidade Mater

Crucis, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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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° 769/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 769/2007, de autoria do Deputad o Adalclever

Lopes, que declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais
Nossa Senhora da Glória, 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° 769/2007
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais Nossa

Senhora da Glória, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Obras Sociais

Nossa Senhora da Glória, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - 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° 776/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 776/2007, de autoria do Deputad o Eros Biondini,

que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Obras de
Maria e São Miguel Arcanjo, com sede no Município de Lagoa da
Prata, 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° 776/2007
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Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Obras de
Maria e São Miguel Arcanjo, com sede no Município de Lagoa da
Prata.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Beneficente Obras de Maria e São Miguel Arcanjo, com sede no
Município de Lagoa da Prata.

Art. 2° - 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° 783/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 783/2007, de autoria do Deputad o Antônio

Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Casa São
Francisco, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso, 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° 783/2007
Declara de utilidade pública a entidade Casa São Francisco, com

sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa São

Francisco, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
Art. 2° - 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° 784/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 784/2007, de autoria do Deputad o Luiz

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação de
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Treinamento de Jovens Cooking for Life, 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° 784/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Treinamento de Jovens

Cooking for Life, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Treinamento de Jovens Cooking for Life, com sede no Município de
Uberlândia.

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° 825/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 825/2007, de autoria do Deputad o Antônio Júlio,

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - de Brazópolis, com sede nesse Município, 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° 825/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Brazópolis, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Brazópolis, com sede nesse
Município.
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Art. 2° - 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° 831/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 831/2007, de autoria do Deputad o Djalma Diniz,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Shalon,
com sede no Município de João Pinheiro, 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° 831/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Shalon, com

sede no Município de João Pinheiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária Shalon, com sede no Município de João Pinheiro.
Art. 2° - 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° 834/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 834/2007, de autoria do Deputad o Doutor Viana,

que declara de utilidade pública a Vila São Vicente de Paulo de
Curvelo, 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° 834/2007
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Declara de utilidade pública a Vila São Vicente de Paulo de Curvelo,
com sede no Município de Curvelo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Vil a São Vicente de

Paulo de Curvelo, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2° - 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° 839/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 839/2007, de autoria da Deputad a Elisa Costa,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores da Sub-Bacia Hidrográfica de Vargem Alegre -
ACMSBHVA -, com sede no Município de São João Evangelista, 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° 839/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

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

Art. 2° - 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° 844/2 007

Comissão de Redação



405

O Projeto de Lei n° 844/2007, de autoria do Deputad o Fábio Avelar,
que declara de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramento do
Bairro Acaiaca, com sede no Município de Belo Horizonte, 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° 844/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores Pró-

Melhoramento do Bairro Acaiaca, 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 dos

Moradores Pró-Melhoramento do Bairro Acaiaca, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - 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° 857/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 857/2007, de autoria do Deputad o Paulo Cesar,

que declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Infância
de Bambuí, com sede nesse Município, 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° 857/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Infância de

Bambuí, com sede no Município de Bambuí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de
Proteção à Infância de Bambuí, com sede no Município de Bambuí.

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° 869/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 869/2007, de autoria do Deputad o Zé Maia, que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana
Evangelista Álvaro Antônio de Souza, com sede no Município de
Frutal, 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° 869/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana

Evangelista Álvaro Antônio de Souza, com sede no Município de
Frutal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Beneficente Presbiteriana Evangelista Álvaro Antônio de Souza, com
sede no Município de Frutal.

Art. 2° - 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° 870/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 870/2007, de autoria do Deputad o Zezé Perrella,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Pró-
Melhoramento do Capivari, com sede no Município de Serro, 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° 870/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Pró-

Melhoramento do Capivari, com sede no Município de Serro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária Pró-Melhoramento do Capivari, com sede no Município
de Serro.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 873/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 873/2007, de autoria do Deputad o Durval

Ângelo, que declara de utilidade pública a Associação Família de
Caná do Eldorado, com sede no Município de Contagem, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 873/2007
Declara de utilidade pública a Associação Família de Caná do

Eldorado, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Família de

Caná do Eldorado, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 879/2 007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 879/2007, de autoria do Deputad o Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública o Conselho
Popular do Bairro do Trevo, com sede no Município de Coqueiral, 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° 879/2007
Declara de utilidade pública o Conselho Popular do Bairro do Trevo,

com sede no Município de Coqueiral.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho Popular do

Bairro do Trevo, com sede no Município de Coqueiral.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 889/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 889/2007, de autoria do Deputad o Antônio

Carlos Arantes, que declara de utilidade pública o Rotary Club de São
Sebastião do Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do
Paraíso, 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° 889/2007
Declara de utilidade pública o Rotary Club de São Sebastião do

Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Rot ary Club de São
Sebastião do Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do
Paraíso.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 891/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 891/2007, de autoria do Deputad o João Leite,

que declara de utilidade pública a Missão Vida e Esperança
Restaurada, 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° 891/2007
Declara de utilidade pública a entidade Missão Vida e Esperança

Restaurada, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Missão Vida e

Esperança Restaurada, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 892/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 892/2007, de autoria do Deputad o João Leite,

que declara de utilidade pública o Instituto Social Resgatar, 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
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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 N° 892/2007

Declara de utilidade pública o Instituto Social Resgatar, com sede no
Município de Santa Luzia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Social

Resgatar, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 901/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 901/2007, de autoria do Deputad o Doutor Viana,

que declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Idoso de
Carlos Chagas - Assapicc -, com sede no Município de Carlos
Chagas, 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° 901/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Idoso de

Carlos Chagas - Assapicc -, com sede no Município de Carlos
Chagas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Apoio

ao Idoso de Carlos Chagas - Assapicc -, com sede no Município de
Carlos Chagas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 904/2 007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 904/2007, de autoria do Deputad o Chico Uejo,
que declara de utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento
Econômico e Social de Paracatu - Adesp -, com sede no Município de
Paracatu, 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° 904/2007
Declara de utilidade pública a entidade Agência para o

Desenvolvimento Econômico e Social de Paracatu - Adesp -, com
sede no Município de Paracatu.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Agência para

o Desenvolvimento Econômico e Social de Paracatu - Adesp -, com
sede no Município de Paracatu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 915/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 915/2007, de autoria do Deputad o Jayro Lessa,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas o
imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 915/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas o
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imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Sete Lagoas imóvel constituído de terreno com área de 20.000m²
(vinte mil metros quadrados) e respectivas benfeitorias, situado nesse
Município, registrado sob o n° 33.600, às fls. 68v e 69 do Livro 3-AZ,
no Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Sete
Lagoas.

Parágrafo único - O imóvel objeto da doação de que trata este artigo
destina-se ao desenvolvimento de serviços de interesse social ligados
aos portadores de deficiência.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se for desvirtuada a destinação de que trata o parágrafo único
do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 917/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 917/2007, de autoria do Deputad o Luiz

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária, Cultural e Beneficente Hidro FM, com sede no Município
de Nova Ponte, 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° 917/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária, Cultural e

Beneficente Hidro FM, com sede no Município de Nova Ponte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária, Cultural e Beneficente Hidro FM, com sede no Município
de Nova Ponte.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 927/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 927/2007, de autoria do Deputad o Antônio Júlio,

que declara de utilidade pública a Irmandade do Congado do Rosário -
Icor -, com sede no Município de Formiga, 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° 927/2007
Declara de utilidade pública a Irmandade do Congado do Rosário -

Icor -, com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Irm andade do

Congado do Rosário - Icor -, com sede no Município de Formiga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 928/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 928/2007, de autoria do Deputad o Antônio Júlio,

que declara de utilidade pública o Centro Comunitário Rural de
Cunhas, com sede no Município de Formiga, 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° 928/2007
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Rural de Cunhas,

com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Comunitário

Rural de Cunhas, com sede no Município de Formiga.
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° 931/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 931/2007, de autoria do Governa dor do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Conselheiro Lafaiete o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 931/2007
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

Conselheiro Lafaiete 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 Conselheiro Lafaiete o imóvel constituído pelos lotes 2,
3, 4, 5 e 6 do quarteirão 16, com área total de 2.250m² (dois mil
duzentos e cinqüenta metros quadrados), situado na Rua B, no Bairro
Angélica, naquele Município, registrado sob o n° 25 .890, à fls. 16 do
Livro 3-Q, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Conselheiro Lafaiete.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 932/2 007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 932/2007, de autoria do Governa dor do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mar de
Espanha o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 932/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mar de Espanha

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

Mar de Espanha o imóvel situado naquele Município, com área de
3.000m² (três mil metros quadrados), registrado sob o n° 7.493, à fls.
75 do Livro 3-N, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Mar de Espanha.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo é
destina-se a ampliação e reforma de unidade de saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 935/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 935/2007, de autoria do Deputad o Ademir Lucas,

que declara de utilidade pública o Movimento de Luta Pró-Creches de
Contagem - MLPCC -, com sede no Município de Contagem, foi
aprovado em turno único, na forma original.



416

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° 935/2007
Declara de utilidade pública a entidade Movimento de Luta Pró-

Creches de Contagem - MLPCC -, com sede no Município de
Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Movimento de

Luta Pró-Creches de Contagem - MLPCC -, com sede no Município de
Contagem.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 937/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 937/2007, de autoria do Deputad o Antônio Júlio,

que declara de utilidade pública o Lar Frederico Ozanan, 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° 937/2007
Declara de utilidade pública o Lar Frederico Ozanan, com sede no

Município de Ipanema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar  Frederico Ozanan,

com sede no Município de Ipanema.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -
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Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 939/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 939/2007, de autoria da Deputad a Cecília

Ferramenta, que declara de utilidade pública o Clube de Mães que
Renovam - Clumar -, com sede no Município de Timóteo, 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° 939/2007
Declara de utilidade pública o Clube de Mães que Renovam -

Clumar -, com sede no Município de Timóteo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clu be de Mães que

Renovam - Clumar -, com sede no Município de Timóteo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 944/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 944/2007, de autoria do Deputad o Inácio Franco,

que declara de utilidade pública a Associação da Terceira Idade de
Perdizes Alegria de Viver - Ativa -, com sede no Município de
Perdizes, 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° 944/2007
Declara 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 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação da Terceira

Idade de Perdizes Alegria de Viver - Ativa -, com sede no Município de
Perdizes.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 945/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 945/2007, de autoria do Deputad o Ivair

Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação Glorieux -
Aglor -, com sede no Município de Betim, 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° 945/2007
Declara de utilidade pública a Associação Glorieux, com sede no

Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Glorieux,

com sede no Município de Betim.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 947/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 947/2007, de autoria do Deputad o Lafayette de

Andrada, que declara de utilidade pública a Sociedade de Amparo ao
Idoso Tocantinense - Sait -, com sede no Município de Tocantins, foi
aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 947/2007
Declara de utilidade pública a Sociedade de Amparo ao Idoso

Tocantinense - Sait -, com sede no Município de Tocantins.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta :
Art.1° - Fica declarada de utilidade pública a Soci edade de Amparo

ao Idoso Tocantinense - Sait -, com sede no Município de Tocantins.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 951/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 951/2007, de autoria do Deputad o Paulo

Guedes, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Jacaré, com sede no Município de Francisco Sá, 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° 951/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Jacaré, com

sede no Município de Francisco Sá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária Jacaré, com sede no Município de Francisco Sá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 953/2 007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 953/2007, de autoria do Deputad o Vanderlei
Jangrossi, que declara de utilidade pública o Núcleo de Pesquisa,
Inclusão Social, Tecnológica e de Apoio ao Cidadão - Pista -, 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° 953/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo de Pesquisa, Inclusão Social,

Tecnológica e de Apoio ao Cidadão - Pista -, com sede no Município
de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núc leo de Pesquisa,

Inclusão Social, Tecnológica e de Apoio ao Cidadão - Pista -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - 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° 974/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 974/2007, de autoria do Deputad o Gil Pereira,

que dá denominação à ponte localizada no Km 13 da estrada Rio
Preto-Barreado, que liga o Município de Rio Preto ao de Valença (RJ),
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° 974/2007
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Dá denominação à ponte localizada no Km 13 da estrada Rio Preto-
Barreado, que liga o Município de Rio Preto ao Município de Valença
(RJ).

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Dr. José da Silva Ferreir a a ponte

localizada no Km 13 da estrada Rio Preto-Barreado, que liga o
Município de Rio Preto ao Município de Valença (RJ).

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.001/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.001/2007, de autoria do Deput ado Deiró Marra,
que declara de utilidade pública o Centro de Referência em Patologia,
Diagnóstico por Imagem e Oncologia Dr. Ocacyr de Siqueira -
Creditos -, com sede no Município de Patrocínio, 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° 1.001/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Referência em Patologia,

Diagnóstico por Imagem e Oncologia Dr. Ocacyr de Siqueira -
Creditos -, com sede no Município de Patrocínio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Referência

em Patologia, Diagnóstico por Imagem e Oncologia Dr. Ocacyr de
Siqueira - Creditos -, com sede no Município de Patrocínio.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderley Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.012/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.012/2007, de autoria do Deput ado Djalma

Diniz, que declara de utilidade pública a Associação de Rádio
Comunitária de São João do Oriente, com sede no Município de São
João do Oriente, 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° 1.012/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Rádio Comunitária de

São João do Oriente, com sede no Município de São João do Oriente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Rádio

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.338/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.338/2007, de autoria da Mesa da Assembléia,
que altera a tabela de vencimentos básicos dos servidores da
Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras providências, foi
aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º 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° 1.338/2007
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Altera a tabela de vencimentos básicos dos servidores da Secretaria
da Assembléia Legislativa e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os padrões e os índices de vencimentos básicos dos cargos

integrantes do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa passam a ser os constantes na tabela do Anexo I desta lei
que correspondam a igual valor de vencimento ou, na falta deste, ao
valor imediatamente superior, observado o disposto no art. 5º.

§ 1º - Os ocupantes dos cargos a que se refere o “caput” deste
artigo, os servidores inativos e os pensionistas da Secretaria da
Assembléia Legislativa serão reposicionados, de acordo com a tabela
constante no Anexo I desta lei, em padrão de vencimento cujo valor
seja igual ao daquele em que estiverem posicionados na data de
publicação desta lei ou, na falta deste, no padrão de vencimento de
valor imediatamente superior.

§ 2º - Para fins de aplicação do disposto neste artigo, os padrões de
vencimento inicial, intermediários e final de cada classe das carreiras
de que trata a Lei nº 15.014, de 15 de janeiro de 2004, passam a ser
os padrões de vencimento de igual valor constantes na tabela do
Anexo I desta lei ou, na falta destes, os padrões de vencimento de
valor imediatamente superior.

§ 3º - O disposto neste artigo não interrompe o interstício previsto
para o desenvolvimento do servidor na respectiva carreira, nos termos
de regulamento da Mesa da Assembléia Legislativa.

§ 4º - Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores de que trata o
art. 5º da Resolução nº 5.105, de 26 de setembro de 1991.

Art. 2° - As situações e os valores que tenham como  referência ou
sejam vinculados a determinado padrão de vencimento da Assembléia
Legislativa na data da publicação desta lei serão ajustados com base
no padrão de vencimento de igual valor previsto na tabela constante
no Anexo I ou, na falta deste, no padrão de vencimento imediatamente
superior.

Art. 3° - Ao servidor efetivo da Secretaria da Asse mbléia Legislativa
nomeado para ocupar cargo em comissão pertencente à sua estrutura
organizacional é assegurado o direito de optar pela remuneração do
cargo em comissão ou pela remuneração a que faz jus no exercício do
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cargo efetivo do qual é titular acrescida de 30% (trinta por cento) da
remuneração do cargo em comissão.

Art. 4° - O servidor da Secretaria da Assembléia Le gislativa com
atuação que resulte em contribuição de grande valor ou interesse para
o desempenho das atividades institucionais do Poder Legislativo em
área estratégica prevista no Anexo III desta lei e cuja jornada de
trabalho semanal corresponda a quarenta horas poderá perceber
Gratificação por Trabalho Estratégico - GTE -, nos termos de
regulamento da Mesa da Assembléia Legislativa.

§ 1° - A gratificação de que trata este artigo corr esponde ao índice
estabelecido para cada nível de GTE previsto na tabela constante no
Anexo II desta lei, sendo apurada com base na aplicação do índice
básico utilizado para o cálculo dos vencimentos do servidor da
Secretaria da Assembléia Legislativa, limitada a sua concessão ao
valor correspondente a quatrocentas e vinte GTEs-1 por área de
atuação prevista no Anexo III.

§ 2° - A gratificação de que trata este artigo não se incorporará, para
nenhum efeito, à remuneração do servidor nem constituirá base de
cálculo de qualquer outra vantagem remuneratória, salvo da
gratificação natalina e do terço constitucional de férias.

Art. 5° - Após a aplicação do disposto nos arts. 1°  e 2° desta lei, o
valor do índice básico utilizado para o cálculo dos vencimentos a que
se refere o art. 1º passa a ser de R$346,39 (trezentos e quarenta e
seis reais e trinta e nove centavos).

Art. 6° - O disposto nesta lei não se aplica ao ser vidor inativo cujos
proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3° e 17 do art.
40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no §
8° do mesmo artigo.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação,
produzindo efeitos a partir de 1° de julho de 2007.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
* -  A tabela referente ao Anexo I (a que se referem os arts. 1° e 2°

da Lei n° , de de de 2007) - Índices e Padrões de V encimento foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 6.7.2007.
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* -  A tabela referente ao Anexo II  (a que se refere o art. 4° da Lei n°
, de de de 2007) - Níveis e Índices da Gratificação por Trabalho
Estratégico - GTE foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.7.2007.

  * -  A tabela referente ao Anexo III  (a que se refere o art. 4° da Lei
n° , de de de 2007) - Áreas de Atuação Estratégicas  foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 6.7.2007.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE JULHO DE 2007

ATAS
ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/7/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, Dalmo Ribeiro Silva e

Gilberto Abramo
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 66/2007
(encaminha o Projeto de Lei nº 1.345/2007), do Governador do Estado
- Ofícios e telegrama - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 25/2007 - Projetos de
Lei nºs 1.346 a 1.359/2007 - Requerimentos nºs 825 a 828/2007 -
Requerimento da Deputada Ana Maria Resende e outros -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração
Pública, do Trabalho e de Assuntos Municipais - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Carlos Pimenta, Paulo Guedes, Weliton
Prado e Vanderlei Miranda - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - 2ª Fase: Questão de ordem - Palavras do Sr.
Presidente - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 17/2007; discursos dos Deputados Lafayette de
Andrada, Getúlio Neiva e Antônio Júlio; apresentação das Emendas
nºs 1 a 70; encerramento da discussão; encaminhamento das
emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 72/2007; requerimento do
Deputado Carlin Moura; aprovação do requerimento - Discussão, em
1º turno, do Projeto de Lei nº 133/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
426/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 458/2007; encerramento da discussão;
votação do Substitutivo nº 1, salvo emenda; aprovação; votação da
Emenda nº 1; rejeição - Requerimento do Deputado Adalclever Lopes;
deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do
Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do Deputado Carlin
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Moura - Requerimento do Deputado Ademir Lucas; deferimento;
discurso do Deputado Rêmolo Aloise - Questão de ordem -
Encerramento.

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

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Vanderlei Miranda, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

MENSAGEM Nº 66/2007
Belo Horizonte, 4 de julho de 2007.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a permutar com o América Futebol Clube o
imóvel que especifica.

A transação prevista no projeto tem a justificá-la a exposição que me
foi encaminhada pela Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão, que a esta faço juntar.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Belo Horizonte, 27 de junho de 2007.
Senhor Secretário,
Em atendimento ao disposto no Decreto nº 43.512, de 11/8/2003,

encaminho a V. Exa., para análise e posterior envio à Advocacia-Geral
do Estado, a minuta de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a
permutar imóvel com o América Futebol Clube.

O imóvel de propriedade estadual é constituído por parte dos lotes 9,
10, 11 e 12 do qaurteirão 52-B, com área de 462,43m2, situado na
Rua Pacífico Mascarenhas, nesta Capital, registrado sob o nº 5.498,
Livro nº 3-G, fls. 57, do Cartório de Registro de Imovéis de Belo
Horizonte, e o imóvel pertencente ao América é constituído pela área
de 561,30m2 e respectiva edificação com 185,57m2, situado na Rua
Capitão Sancho, nº 521, no Município de João Pinheiro, devidamente
registrado sob a Matrícula 4.715, R. nº 6, Livro 2-R, fls. 015, no
cartório de Registro de Imovéis da Comarca de João Pinheiro.

Ressaltamos que a transação se dará sem torna para as partes,
sendo que o imóvel de propriedade estadual não tem, atualmente,
nenhuma destinação pública e nem projetos para futura utilização e o
imóvel de propriedade do América é locado pelo Estado de Minas
Gerais para funcionamento da Promotoria de Justiça daquela
Comarca, cujo representante manifestou interesse em permanecer no
local.

Atenciosamente,
Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 1.345 /2007
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Autoriza o Poder Executivo a permutar com o América Futebol Clube
o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel de
propriedade do Estado, constituído por parte dos lotes 9, 10, 11 e 12
do quarteirão 52-B, com área de 462,43m², situado na Rua Pacífico
Mascarenhas, nesta Capital, registrado sob o nº 5.498, Livro nº 3-G,
fls. 57, do Cartório de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, por
imóvel constituído pela área de 561,30m² e respectiva edificação com
185,57m², situada na Rua Capitão Sancho, nº 521, no Município de
João Pinheiro, de propriedade do América Futebol Clube, registrado
sob a Matrícula 4.715, R. nº 6, Livro 2-R, fls. 015, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de João Pinheiro.

Art. 2º - A permuta só será efetivada se o imóvel a ser recebido pelo
Estado encontrar-se desembaraçado de quaisquer ônus judiciais ou
extrajudiciais.

Art. 3º - A presente permuta será realizada sem torna para as partes.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Governador do Estado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 41/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Dos Srs. Alexandre Silveira e Miguel Corrêa Jr., Deputado Federais
(2), prestando informações sobre o Requerimento nº 674/2007, da
Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Luiz Roberto de Souza, Prefeito Municipal de Heliodora,
prestando informações em atenção a pedido de diligência da
Comissão de Justiça, relativo ao Projeto de Lei nº 1.082/2007. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.082/2007.)

Do Sr. Ronaldo Márcio Gonçalves, Prefeito Municipal de Pains,
prestando informações em atenção a pedido de diligência da
Comissão de Justiça, relativo ao Projeto de Lei nº 1.141/2007. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.141/2007.)

Do Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG,
prestando informações sobre o Requerimento nº 194/2007, da
Comissão de Direitos Humanos.
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Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subscretário da Casa Civil,
prestando informações em atenção a pedido de diligência da
Comissão de Justiça, relativo ao Projeto de Lei nº 1.125/2007. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.125/2007.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações em atenção a pedidos de diligência da
Comissão de Justiça, relativos aos Projetos de Lei nºs 1.084 e
1.125/2007. (- Anexe-se aos Projetos de Lei nºs 1.084 e 1.125/2007.)

Do Sr. Otávio Elísio Alves de Brito, Subscretário de Ensino Superior,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 95/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 95/2007.)

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete do Secretário de
Educação, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
827/2007, da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
827/2007.)

Da Sra. Ana Lúcia Cláudio Cavalcanti de Lyra, Procuradora-Geral
substituta, informando a impossibilidade de seu comparecimento a
reunião da Comissão de Direitos Humanos e solicitando sejam
encaminhadas cópias dos documentos relativos à denúncia de
possível tentativa de homicídio ocorrida na comunidade de Brejo dos
Crioulos. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Luciano Rocha Faria, Secretário Parlamentar do Deputado
Federal Luiz Fernando Faria, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 674/2007, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. José Nicola Jannuzzi agradecendo manifestação de pesar
pelo falecimento do Sr. Rafael Jannuzzi, formulada por esta Casa a
partir de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

TELEGRAMA
Da Sra. Martha Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete da Presidência

do Senado Federal, prestando informações relativas ao Requerimento
nº 502/2007, do Deputado Doutor Rinaldo.

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:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 25/2007
Regulamenta os gastos com a saúde no Estado e nos Municípios de

Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado e os Municípios de Minas Gerais, bem como seus

órgãos e entidades da administração direta e indireta, somente
poderão realizar e computar gastos com a saúde, para todos os fins
de direito, conforme o disposto nesta lei, enquanto inexistir
regulamentação por lei complementar federal, de que trata o § 3º, art.
198, da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º - Consideram-se despesas com ações, promoções, proteção,
prevenção e recuperação da saúde, para efeito da aplicação dos
recursos de que trata esta lei, aquelas com pessoal e outras de
custeio e de capital, financiados pelo Estado e pelos Municípios,
conforme o disposto nos arts. 196, 198, § 2º, e 200, da Constituição
Federal e na Lei nº 8.080/90, referentes a:

I - atenção integral à saúde em todos os níveis de complexidade,
incluindo assistência terapêutica e atendimento de deficiências físicas,
mentais e nutricionais;

II - controle e fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias
de interesse para a saúde;

III - produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos
serviços de saúde, tais como: imunobiológicos, sangue e
hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-
odontológicos;

IV - ações de vigilância sanitária e epidemiológica;
V - capacitação do pessoal na área de saúde;
VI - formulação da política e execução das ações de saneamento

básico, delas excluídas as de drenagem e manejo de águas pluviais
urbanas;

VII - desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde;
VIII - fiscalização e inspeção de alimentos, compreendido o controle

de seu teor nutricional, bem como de bebidas e águas para consumo
humano;
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IX - controle e fiscalização da produção, guarda, transporte e
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

X - saúde do trabalhador;
XI - serviços de saúde penitenciários;
XII - campanhas educativas visando à orientação e à

conscientização da população sobre matéria relativa à saúde.
Art. 3º - Os recursos previstos para aplicação em gastos com ações

e serviços de saúde, relativos a promoções, prevenção, proteção e
recuperação deverão ser aplicados, integralmente, no exercício
financeiro correspondente, sendo apurados pela soma das despesas
que forem devidamente empenhadas e liquidadas nos termos do art.
63 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e demonstrados
conforme instrução do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Fica o Estado de Minas Gerais obrigado a aplicar nas ações
destinadas à saúde, nos termos desta lei, o mínimo de recursos
equivalentes a 12% (doze por cento) do produto de arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 155, acrescidos dos recursos de que
tratam os arts. 157 e 159, incisos I, “a”, e II da Constituição Federal e
deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos
Municípios.

§ 2º - Ficam os Municípios obrigados a aplicar nas ações destinadas
à saúde, nos termos desta lei, o mínimo de recursos equivalentes a
15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a
que se refere o art. 156, acrescidos dos recursos de que tratam os
arts. 158 e 159, inciso I, “b”, § 3º, da Constituição Federal.

§ 3º - Excetuam-se do “caput” deste artigo os gastos em ações,
promoções, proteção, recuperação e serviços de saúde financiados
pelo Estado e pelos Municípios e realizados por entidades não
integrantes do orçamento fiscal.

§ 4º - Poderão ser computados como gastos em ações, promoções,
proteção, recuperação e serviços de saúde aqueles destinados ao
custeio de hospitais filantrópicos ou hospitais escola, sem fins
lucrativos, desde que precedidos de autorização orçamentária, plano
de trabalho, instrumento de convênio e observadas as disposições
legais que disciplinam as transferências voluntárias de recursos
orçamentários.
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§ 5º - Tais gastos estarão sujeitos a prestação de contas a ser
realizada junto ao órgão de controle interno da unidade orçamentária
signatária do respectivo convênio e responsável pela transferência do
recurso, devendo ser autuados de forma autônoma os procedimentos
de prestação de contas, de modo que cada procedimento corresponda
a apenas um convênio, sendo que a entidade beneficiada deverá
protocolizar sua prestação de contas no prazo de até trinta dias após
a data de validade do convênio.

§ 6º - Os procedimentos de prestação de contas desses convênios
deverão ser analisados no prazo máximo de noventa dias, ficando a
entidade beneficiada impedida de firmar novo convênio se houver
alguma prestação de contas pendente de apresentação ou que tenha
apresentado alguma irregularidade.

§ 7º - Os órgãos de fiscalização e controle externos da
administração pública poderão ter vista nos autos de prestação de
contas, na medida de sua competência legal, após decorrido o prazo
de análise conferido ao órgão de controle interno.

Art. 4º - Os recursos do orçamento fiscal do Estado e dos Municípios
destinados às ações e serviços públicos de saúde, e os transferidos
pela União para a mesma finalidade, serão aplicados e contabilizados
por meio de fundo de saúde, que será contemplado na Lei
Orçamentária anual com programas exclusivamente a ele vinculados,
observando-se o estabelecido nos planos estadual e municipais de
saúde.

§ 1º - Os recursos geridos pelos fundos de saúde deverão ser
identificados mediante contas bancárias específicas, sendo que:

I - os oriundos de recursos próprios receberão a denominação de
“Fundo de Saúde - Recursos Próprios”;

II - os oriundos do Fundo Nacional de Saúde - FNS - ou de
quaisquer outros recursos receberão a denominação de “Recursos
Vinculados à Saúde”.

§ 2º - A transferência dos recursos mencionados neste artigo se
dará exclusivamente por meio do sistema contábil – financeiro.

§ 3º - As demonstrações contábeis dos fundos de saúde deverão ser
escrituradas com clareza, de modo a evidenciar os valores das
disponibilidades financeiras, os restos ou obrigações a pagar e todas
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as demais contas do ativo e do passivo financeiros.
Art. 5º - O Poder Executivo estadual encaminhará ao Tribunal de

Contas, até o encerramento do mês subseqüente, os demonstrativos
contábeis relacionados com as aplicações de recursos em ações e
serviços públicos de saúde, para acompanhamento e apuração,
levando-se em conta eventuais instruções normativas daquele
Tribunal, destinadas à contabilização dos gastos aqui
regulamentados.

Art. 6º - Para fins de fiscalização, seja da Câmara de Vereadores, do
Ministério Público, do Conselho de Saúde ou do Tribunal de Contas,
os Municípios deverão proceder ao agrupamento em separado, mês a
mês, das notas de empenho referente às despesas com ações e
serviços de saúde, extraindo-se os respectivos somatórios
devidamente rubricados e datados, que ficarão anexados aos
seguintes documentos:

I - notas de empenho e respectivos comprovantes das despesas
relativas às ações e serviços de saúde, que comporão o percentual
mínimo exigido constitucionalmente; e

II - notas de empenho e respectivos comprovantes das demais
despesas com saúde.

Parágrafo único - Nas notas de empenho e controle da execução
orçamentária e financeira, a despesa deverá ser identificada por fonte
de aplicação, com evidência da conta bancária utilizada para o seu
pagamento.

Art. 7º - O Poder Executivo municipal encaminhará ao Tribunal de
Contas, juntamente com a prestação de contas anual, os
demonstrativos de gastos com a saúde, nos termos das instruções
normativas desse Tribunal, devendo do mesmo modo disponibilizá-los
para a Câmara de Vereadores, mediante simples requerimento
firmado pelo seu Presidente ou por pelo menos 1/3 (um terço) de seus
membros, observado o prazo de no máximo vinte dias para sua
apresentação.

Art. 8º - Os recursos do orçamento fiscal do Estado e dos
Municípios, destinados às ações e aos serviços públicos de saúde,
aplicados por meio do fundo de saúde, serão acompanhados e
fiscalizados pelo Conselho de Saúde, sem prejuízo dos controles
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internos e do externo, este exercido pelo Poder Legislativo e pelo
Tribunal de Contas do Estado.

Art. 9º - Fica expressamente vedado computar como gastos com
saúde aqueles não previstos nesta lei.

Parágrafo único - O gestor público que não observar esta lei fica
sujeito à pena de ressarcimento das despesas irregularmente
aplicadas, bem como à rejeição de suas contas, sem prejuízo de
outras cominações legais, especialmente aquelas concernentes à
improbidade administrativa.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Carlos Mosconi
Justificação: Desde a constituinte se discutem seriamente os

mecanismos de financiamento da Saúde Pública no Brasil. Naquela
época, estabeleceu-se um patamar orçamentário mínimo para o
financiamento da Educação, enquanto nada do mesmo nível foi
determinado em relação à Saúde. Ainda assim, foi criado o Sistema
Único de Saúde - SUS -, procurando-se universalizar e descentralizar
o atendimento médico à população, em todo o Brasil. Entretanto, na
ausência de mecanismos perenes para seu financiamento, o SUS
permaneceu em dificuldades estruturais por anos a fio. O Ministério da
Saúde editou as Normas Operacionais Básicas - NOB’s nos anos de
1991, 1992, 1993 e 1996, em busca da necessária disciplina para
fazer funcionar o setor. Buscando dotar a descentralização de um
mecanismo efetivo de financiamento, em 1993 as Autorizações de
Internação Hospitalar - AIH -, herança do extinto Inamps, passaram a
ser utilizadas no âmbito do Sistema. Mais tarde, foram duramente
criticadas pelas distorções e pela corrupção a que deram margem, até
que medidas administrativas corajosas fossem tomadas durante o
governo de Itamar Franco, na Presidência da República. Foi extinto o
Inamps, liberando-se recursos então presos a uma burocracia
monstruosa e ineficiente. O Fundo Nacional de Saúde passou a
transferir seus recursos diretamente para os fundos estaduais e
municipais de saúde, fazendo com que o modelo estabelecido na
Constituição começasse a funcionar de forma efetiva. Mas as
demandas estavam sempre à frente de qualquer medida tomada.
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Houve, no mesmo período, a criação do assim chamado “imposto
sobre o cheque”, primeiramente chamado de Imposto Provisório sobre
Movimentação Financeira - IPMF, mais tarde transformado em
Contribuição Provisória, de modo que toda sua arrecadação
permanecesse no âmbito do Tesouro Federal. Com a edição da
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF -
teríamos, então, uma política tributária nova, cujo produto de sua
arrecadação estaria vinculado aos gastos com a saúde, resolvendo
definitivamente o problema. Naquele episódio, sob as lágrimas do
então Ministro Adib Jatene, as chagas do sistema de saúde no Brasil
foram expostas em cadeia nacional, de forma pungente e indignada.
Tratava-se de defender um novo imposto “humanitário”, cuja
engenhosidade e eficiência, na sua cobrança e arrecadação, fizeram a
alegria dos questores nacionais, mas seu produto acabou por não ser
vinculado à saúde, não pela insuficiência de seu montante, longe
disso, mas pelas idiossincrasias constitucionais: havia a proibição da
vinculação dos gastos orçamentários, além dos já estabelecidos, e a
CPMF passou a ser mais um tributo, como outro qualquer, sujeito às
normas gerais da repartição das receitas tributárias.

O tempo passou, e em 13/9/2000 aprovou-se a Emenda
Constitucional nº 29, estabelecendo mínimos constitucionais de
aplicação orçamentária para o financiamento das ações e serviços
públicos da saúde nas três esferas de governo. Tendo como primeiro
signatário o então Deputado Federal Carlos Mosconi, a Emenda
também estabeleceu uma regra de transição. Tal regra foi destinada a
adequar os orçamentos públicos à nova disciplina, bem como a
determinar o imperativo da edição de uma lei complementar, passível
de reavaliação a cada cinco anos, objetivando regulamentar a
Constituição nesse mister. Na ausência ou na demora desta lei, o art.
77, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabeleceu
mecanismos para tornar auto-aplicável a Emenda 29. Em que pese a
criatividade do legislador, indicando a edição de leis necessariamente
“reavaliáveis” no tempo, e seu esforço, digno de nota, para evitar que
se perdesse a essência da Emenda 29 na demora dos trâmites
legislativos, a complexidade da execução orçamentária mostrou-se
mais rica que o comando constitucionalmente positivado. O amplo
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espectro do que representa, hoje, a idéia de saúde pública, impôs
dúvidas aos limites do conceito legal, referente ao que seriam gastos
com a saúde pública, objetivamente. É sabido, por exemplo, que
medidas preventivas de ordem sanitária, bem como aquelas
destinadas ao saneamento básico, resultam em ganhos de saúde
pública consideráveis e numa efetiva economia em medicamentos e
em tratamentos médicos em geral. Isso sem falar em vacinações,
pesquisas e outras iniciativas afins, cuja resultante concorre para a
melhoria das condições gerais da saúde da população.

Mas os detalhes técnicos, de ordem médica, não podem ser
percebidos pelas determinações estatísticas, pelas certidões fiscais e
pelos imperativos da execução orçamentária, cada vez mais rígidos,
no embalo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os princípios dessa lei,
que trouxe seriedade jamais vista na seara pública, exigem a
observância dos rigores dos limites constitucionais, para a aprovação
das contas, para a adequação dos relatórios de gestão fiscal e para a
realização de transferências voluntárias entre entes de governo.
Nessa medida, não dispondo do mesmo arcabouço legal de que
dispõe a educação para disciplinar seus gastos, a área da saúde viu-
se ameaçada e os gestores públicos em dificuldades conceituais.
Haveria de se gastar determinado percentual orçamentário em ações
de saúde, e tal gasto deveria ser aferido pelos órgãos de controle,
fossem internos ou externos; certidões haveriam de ser lavradas e a
contabilização dos gastos só poderia ser feita a partir de parâmetros
objetivos, isso tudo em virtude da autoaplicabilidade do dispositivo
constitucional sem a devida regulamentação.

Isso levou os órgãos de controle administrativo a emitir instruções ou
resoluções destinadas a estabelecer diretrizes ou parâmetros de
natureza eminentemente contábil e orçamentária, de modo que se
pudessem computar os gastos com saúde. Como exemplos dessas
tentativas, temos a Resolução nº 322, de 8/5/2003, da lavra do
Conselho Nacional de Saúde; e, em nível estadual, temos a Instrução
Normativa nº 11, de 31/12/2003, editada pelo Tribunal de Contas de
Minas Gerais. Ambas guardam alguma semelhança, embora divirjam
em diversos pontos. De todo modo, por mais úteis que sejam tais
diplomas legais, caberia uma pergunta: em que medida esses órgãos
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teriam competência constitucional para regulamentar os gastos com a
saúde? Ninguém duvida de sua competência para exercer o controle e
a fiscalização administrativa, inclusive emitindo certidões sobre tais
gastos, mas os diplomas mencionados vão muito além disso,
efetivamente legislando sobre a matéria. Legislando, inclusive, sobre
temas que seriam de sua alçada fiscalizar, o que causa certa espécie:
“mutatis mutandis”, seria algo equivalente à Secretaria da Fazenda
legislar sobre política tributária e, em seguida, estabelecer os
mecanismos para sua fiscalização. Como está, parece não haver
outros meios constitucionais e legais para realizar o desiderato
pretendido pelo legislador. Por oportuno, seria bom lembrar que
devemos respeitar os freios e os contrapesos previstos no federalismo
brasileiro, bem como a repartição de poderes, ambos princípios
constitucionais aparentemente esquecidos.

Compulsando a Constituição Federal, especialmente seu art. 24,
verificamos que o dispositivo estabelece, em seu inciso XII, que
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da
saúde. Segundo o magistério de André Ramos Tavares¹, trata-se de
uma técnica de repartição vertical das competências, não se
confundindo com a competência comum ou cumulativa do art. 23. O
exercício desse tipo de competência dar-se-ia a partir de duas
perspectivas: a primeira, conferindo-se à União a prerrogativa de
editar normas gerais e aos Estados as normas particulares sobre as
mesmas matérias; a segunda, se verifica quando a União queda
silente ou omissa quanto à sua competência de legislar, cabendo aos
Estados a prerrogativa de legislar sobre as normas gerais e as
particulares, tendo plena vigência a lei estadual enquanto não editada
a norma geral federal. Ainda assim, a lei federal, uma vez vigente, não
revogaria automaticamente a lei estadual: esta seria modificada
apenas naquilo que contrariasse o dispositivo federal.

A divisão de competências constitucionais é tema complexo, pois
existem cortes verticais e horizontais de competências, distribuídas
entre esferas e órgãos de poder, bem como entre órgãos de
envergadura constitucional, cuja função e autonomia são ditadas
diretamente pela Constituição, tais como o Ministério Público, os
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Tribunais de Contas e, em alguns países, os Bancos Centrais. Não
apenas complexo é o tema, como histórico o problema. Nas Minas
Gerais, ainda no Século XVIII, observamos os conflitos de jurisdição e
de competência colocarem em rota de colisão diferentes instituições
de controle e de administração pública, criadas pela Coroa portuguesa
para funcionarem no Ultramar. Não são poucas as vezes que
ouvidores, governadores, intendentes, bispos, funcionários reais e
ministros do Rei se entrechocaram nas Minas, cada um invadindo
como podia a competência do outro. Os problemas iam do simples
abuso comportamental a mecanismos de autuação e de recolhimento
dos impostos devidos à Metrópole portuguesa, passando por atos
administrativos, políticos e judiciais conflitantes. Esse quadro, descrito
por Carla Maria Junho Anastasia em sua obra seminal sobre a
administração pública no Brasil Colônia², vê-se às vezes repetido em
pleno Século XXI, mostrando que nossa herança patrimonial
portuguesa faz-se sentir ainda hoje. No caso das competências
legislativas, distribuídas entre as três esferas de poder, José Afonso
da Silva³ faz a seguinte classificação: existem os poderes enumerados
da União, os remanescentes para os Estados e os definidos
indicativamente para os Municípios. No caso específico deste projeto
de lei, ainda segundo o mesmo autor4 estamos diante do exercício de
uma competência correlativa à concorrente, de tipo suplementar, que
significa o poder de formular normas que desdobrem o conteúdo de
princípios ou normas gerais ou que supram a ausência ou omissão
dessas.

Já Alexandre de Morais5 vai mais além: remontando a discussão
sobre as competências concorrentes à República de Weimar, o autor
afirma que, no caso da competência concorrente supletiva, que se dá
a partir da inércia da União, os Estados e o Distrito Federal adquirirão
competência plena, tanto para a edição das normas de caráter geral,
quanto para as normas específicas. Obviamente, tal competência
plena seria temporária, até a edição da norma federal.

Quanto à jurisprudência, é de se mencionar a existência de
provimento dado pelo Supremo Tribunal Federal, através da ADI-MC
2894/ RO, relatada pelo Ministro Sepúlveda Pertence, cujo argumento
determinou a declaração de inconstitucionalidade da lei editada em
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Rondônia. A referida lei estabelecia “critérios de rateio de recursos e
disparidades regionais”, bem como a determinação de se repassarem
25% (vinte e cinco por cento) dos recursos estaduais, destinados à
saúde, diretamente aos Municípios, pela via do atrelamento dos
índices de transferência ao ICMS do Estado, estipulados através do
Valor Agregado Fiscal - VAF -, nos termos do Código Tributário
Nacional. Havia o evidente vício de iniciativa, a ofensa à Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO - e o comprometimento dos serviços
estaduais de saúde. Nada disso se verifica no presente caso. É de se
ressaltar que o escopo deste projeto de lei não guarda nenhuma
identidade com a lei de Rondônia ou com nenhuma outra tentativa
encetada, haja vista que aqui não se propõe determinar bases de
cálculo de repartição tributária, ou mesmo o estabelecimento de
padrões de apuração de montante de aplicação orçamentária.
Tratamos, tão somente, da regulamentação de um “modus operandi”
administrativo, com vistas a trazer para o Poder Legislativo estadual,
sobretudo, a sua competência plena para propor e votar leis. É bom
lembrar que este projeto de lei não se distancia, essencialmente, de
outros provimentos vigentes que servem para orientar o Estado e os
Municípios na contabilização de seus gastos com saúde pública.

Por se tratar de proposição rigorosamente de acordo com os
princípios constitucionais e legais que regem a administração pública,
espera seu signatário obter sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

1 In: “Curso de Direito Constitucional”, 4ª ed. São Paulo: Saraiva,
2006, págs. 991-992.

2 In: “A Geografia do Crime. Violência nas Minas setecentistas’. Belo
Horizonte: UFMG, 2005, págs. 43-52.

3 In: “Curso de Direito Constitucional Positivo”. 24ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2005, p. 479.

4 Idem, p. 481.
5 In: “Direito Constitucional”, 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 287.

PROJETO DE LEI Nº 1.346/2007
Concede isenção do ICMS às operações internas com mercadorias
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destinadas a pessoas portadoras de deficiência física, auditiva ou
visual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -

ICMS - não incide sobre as operações internas com os produtos para
uso exclusivo por pessoas portadoras de deficiência, nas modalidades
a seguir indicadas, classificados nas respectivas posições,
subposições e códigos da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias -
Sistema Harmonizado - NBM-SH:

I - acessórios e adaptações especiais para serem instalados em
veículo automotor pertencente a pessoa portadora de deficiência
física:

a) embreagem manual, suas partes e acessórios - 8708.93.00;
b) embreagem automática, suas partes e acessórios - 8708.93.00;
c) freio manual, suas partes e acessórios - 8708.31.00;
d) acelerador manual, suas partes e acessórios - 8708.99.00;
e) inversão do pedal do acelerador, suas partes e acessórios -

8708.99.00;
f) prolongamento de pedais, suas partes e acessórios - 8708.99.00;
g) empunhadura, suas partes e acessórios - 8708.99.00;
h) servo acionadores de volante, suas partes e acessórios -

8708.99.00;
i) deslocamento de comandos do painel, suas partes e acessórios -

8708.29.99;
j) plataforma giratória para deslocamento giratório do assento de

veículo, suas partes e acessórios - 9401.20.00;
l) trilho elétrico para deslocamento do assento dianteiro para outra

parte do interior do veículo, suas partes e acessórios - 9401.20.00;
II - plataforma de elevação para cadeira de rodas, manual,

eletroidráulica e eletromecânica, especialmente desenhada e
fabricada para o uso por pessoa portadora de deficiência física, suas
partes e acessórios - 8428.10.00;

III - rampa para cadeira de rodas, suas partes e acessórios, para uso
por pessoa portadora de deficiência física - 7308.90.90;

IV - guincho para transportar cadeira de rodas, suas partes e
acessórios, para uso por pessoa portadora de deficiência física -
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8425.39.00;
V - produtos destinados a pessoa portadora de deficiência visual:
a) bengala inteiriça, dobrável ou telescópica, com ponteira de “nylon”

- 6602.00.00;
b) relógio em braile, com sintetizador de voz ou com mostrador

ampliado - 9102.99.00;
c) termômetro digital com sistema de voz - 9025.1;
d) calculadora digital com sistema de voz, com verbalização dos

ajustes de minutos e horas, tanto no modo horário, quanto no modo
alarme, e comunicação por voz dos dígitos de cálculo e resultados -
8470.10.00, 8470.2 e 8470.30.00;

e) agenda eletrônica com teclado em braile, com ou sem sintetizador
de voz - 8471.30.11;

f) reglete para escrita em braile - 8442.50.00;
g) “display braille” e teclado em braile para uso em

microcomputador, com sistema interativo para introdução e leitura de
dados por meio de tabelas de caracteres braile - 8471.60.52;

h) máquina de escrever para escrita braile, manual ou elétrica, com
teclado de datilografia comum ou na formatação braile - 8469.12.,
8469.20.00 e 8469.30;

i) impressora de caracteres braile para uso com microcomputadores,
com sistema de folha solta ou dois lados da folha, com ou sem
sistema de comando de voz, com ou sem sistema acústico -
8471.60.1 e 8471.60.2;

j) equipamento sintetizador para reprodução em voz de sinais
gerados por microcomputadores, permitindo a leitura de dados de
arquivos, de uso interno ou externo, com padrão de protocolo SSIL de
interface com “softwares” leitores de tela - 8471.80.90;

VI – produtos destinados a pessoas portadoras de deficiência
auditiva:

a) aparelho telefônico para uso da pessoa portadora de deficiência
auditiva, com teclado alfanumérico e visor luminoso, com ou sem
impressora embutida, que permite converter sinais transmitidos por
sistema telefônico em caracteres e símbolos visuais - 8517.19;

b) relógio despertador vibratório ou luminoso para uso por pessoa
portadora de deficiência auditiva - 9102.99.
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Parágrafo único - O benefício previsto nesta cláusula será concedido
de acordo com disciplina a ser estabelecida em legislação estadual.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em trinta dias
contados de sua publicação, estabelecendo medidas de compensação
por meio de aumento de receita.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: Por meio deste projeto, realiza-se a isenção do ICMS já

autorizada pelo Convênio ICMS 55/98, editado pelo Conselho
Nacional de Política Fazendária - Confaz - e publicado no DOU de
29/6/98, de maneira que se beneficiem os deficientes físicos, visuais e
auditivos por meio da aquisição, por preços menores, das mercadorias
oferecidas ao seu segmento específico de mercado.

Os requisitos formais da proposição estão cumpridos, seja porque,
na forma da Lei Complementar 24, de 7/1/75, o Confaz autorizou a
instituição da isenção, seja porque, na forma da Lei Complementar
101, de 4/5/2000, ao Executivo, no exercício do poder regulamentar,
incumbirá determinar as devidas medidas de compensação financeira,
ressalvando-se que o estudo do impacto orçamentário-financeiro será
obtido mediante requerimento de informação dirigido ao Secretário de
Fazenda e apresentado concomitantemente a este projeto.

Dado o relevante interesse social, requeremos o importante apoio
dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.347/2007
Assegura aos portadores de deficiência visual o direito de receber

boletos de pagamento do consumo mensal dos serviços públicos de
telefone, energia elétrica, gás e água confeccionados em Sistema
Braille.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado aos portadores de deficiência visual o

direito de receber os boletos de pagamento do consumo mensal, dos
serviços públicos de telefone, eletricidade, gás e água confeccionados
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em Sistema Braille.
§ 1º - São considerados deficientes visuais os portadores de

cegueira e de visão subnormal.
§ 2º - Para fins do cumprimento do disposto no “caput” deste artigo,

as concessionárias e permissionárias deverão divulgar
permanentemente aos usuários, mediante meios próprios adequados
à sua deficiência visual a disponibilidade do serviço.

§ 3º - Para o recebimento dos boletos de pagamento confeccionados
em Braille, o portador de deficiência visual deverá efetuar a solicitação
junto à empresa prestadora do serviço, onde será feito o seu
cadastramento.

§ 4º - Ficam as empresas prestadoras dos serviços públicos
referidos no “caput” obrigadas a constituir um cadastro específico dos
clientes habilitados ao recebimento da conta impressa no método
Braille de leitura.

Art. 2º - As empresas concessionárias dos serviços referidos no
“caput” do art. 1º dispõem de prazo máximo de sessenta dias,
contados da vigência desta lei, para se adequarem às disposições
nela estabelecidas.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará multa de
30% (trinta por cento), calculada sobre o valor da última fatura, que
será revertida em favor do usuário em forma de desconto na fatura
posterior.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias, contados a partir da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: A presente proposição visa proporcionar aos

deficientes visuais acesso às informações constantes nas contas de
serviço público, por meio da adoção do Sistema Braille de leitura.

O Sistema Braille é o único método eficaz de comunicação escrita
para as pessoas portadoras de deficiência visual. O acesso à
informação, desde a construção dos valores que são alicerce da
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sociedade contemporânea, é condição fundamental para o exercício
da cidadania.

A inclusão social, foco universal para a busca de uma sociedade
menos desigual e voltada aos valores da cidadania, consiste, também,
no acesso aos meios de produção e consumo o que é impossível de
alcançar sem que exista acesso à informação sobre os produtos
utilizados pelos portadores de deficiência visual.

Deste modo, a promoção de medidas inclusivas para a
acessibilidade aos dados e informações referentes aos seus gastos
mensais nas contas de prestação de serviços públicos, sem a
necessidade de auxílio de terceiros, é condição sine quo non para a
inserção dessa parcela da população ao mercado de consumo e aos
direitos a ele inerentes.

Muitas empresas, por livre iniciativa, têm adotado práticas
adequadas à real necessidade das pessoas portadoras de outros tipos
de deficiências, sem que exista norma legal que exija tal
comportamento.

Por outro lado, o Código de Defesa dos Direitos do Consumidor
garante ao usuário o direito à informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço, além da
adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Nada mais correto do que as concessionárias de serviço público,
prestadoras de serviços de água, energia elétrica e telefonia, entre
outros, aprimorarem o atendimento especializado dos portadores de
necessidades especiais, no caso específico, deficientes visuais, que
têm direito, como consumidores/usuários, de conferir suas contas e de
defender os seus interesses, o que se tornará possível com a emissão
dos boletos em Braille.

Por se tratar de medida de alto alcance social, conto com o apoio
dos nobres pares, para aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Ivair Nogueira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 27/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.348/2007
Declara de utilidade pública o Instituto de Assistência a Crianças
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Originais do Samba - Iaco -, com sede no Município de Papagaios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Assistência

a Crianças Originais do Samba - Iaco -, com sede no Município de
Papagaios.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Carlin Moura
Justificação: O Instituto de Assistência a Crianças Originais do

Samba - Iaco -, com sede no Município de Papagaios, fundado em
10/5/2005, é uma entidade com personalidade jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada, e está em
pleno e regular funcionamento há mais de um ano, cumprindo suas
finalidades estatutárias e sociais.

A associação tem como finalidade zelar pela melhoria das condições
de vida da comunidade, priorizando a assistência social e o amparo
aos menores e adolescentes carentes.

O título declaratório de utilidade pública é de extrema importância
para a entidade, pois, a partir de sua concessão, poderá firmar
parcerias com órgãos públicos estaduais, viabilizando, dessa maneira,
a ampliação de seu atendimento às famílias necessitadas.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.349/2007
Acrescenta o art. 1º-A à Lei nº 15.030, de 20 de janeiro de 2004, que

dispõe sobre a prática da educação física na rede pública estadual de
ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado o seguinte art. 1º-A à Lei nº 15.030, de

20 de janeiro de 2004:
“Art. 1º-A - Os alunos de qualquer nível serão submetidos, sempre

que for julgado necessário pela direção da escola e no início de cada
ano letivo, a exame clínico realizado por médico habilitado, que
prescreverá o regime de atividades convenientes, se verificada
anormalidade orgânica.”.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: A Lei Federal nº 10.793, de 2003, implementou como

componente curricular obrigatório a prática de educação física no
ensino fundamental das escolas do País. No entanto, não está
prevista em lei a realização de exames médicos prévios à atividade,
destinados a verificar a aptidão física dos alunos.

A necessidade de tais exames é evidente, tendo-se em vista que a
prática de atividades físicas por pessoas debilitadas pode levar à
morte. Para ilustrar a necessidade dos exames, ressaltamos as
grandes tragédias que vêm ocorrendo com jogadores de futebol, que,
apesar de jovens e devidamente assistidos por equipes médicas, têm
sido surpreendidos por problemas de saúde, que, em alguns casos,
levam ao óbito.

É para evitar esse tipo de tragédia que se apresenta o projeto em
tela, com o fito de resguardar a integridade física e a saúde dos
alunos da rede pública estadual.

- 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 1.350/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Espírita Semeador de

Estrelas, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Espírita

Semeador de Estrelas, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gláucia Brandão
Justificação: O Instituto Espírita Semeador de Estrelas é entidade

que não possui fins lucrativos, realiza valoroso trabalho junto à
comunidade carente e encontra-se em pleno funcionamento há mais
de um ano, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não
remuneradas. De acordo com a documentação que apresenta,
cumpre todas as exigências legais, sendo merecedor do título de
utilidade pública, para cuja concessão solicito aos nobres pares a



448

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 1.351/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Usuários das Águas

do Ribeirão das Araras em Araguari - Auara -, com sede nesse
Município.

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

Usuários das Águas do Ribeirão das Araras em Araguari - Auara -,
com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Associação dos Usuários das Águas do Ribeirão das

Araras em Araguari presta relevantes serviços à comunidade da
região da sub-bacia hidrográfica do ribeirão das Araras, promovendo o
planejamento, a execução e o acompanhamento de ações, programas
e projetos que asseguram a disponibilidade de água, em padrões de
qualidade e quantidade adequadas às necessidades das
comunidades, assim preservando o ecossistema. Elabora estudos e
pesquisa identificadores de tecnologias apropriadas que possam
contribuir para o saneamento, a redução da poluição, a recuperação e
a conservação do solo e da flora, o controle de erosão, a
racionalização do consumo de água e demais iniciativas que
propiciem a melhoria da qualidade de vida dos usuários da referida
sub-bacia.

Essas iniciativas apóiam as ações do poder público para
enfrentamento de calamidades ocasionadas por eventos hidrológicos
críticos, como chuvas e enchentes, por secas, devastação, incêndios,
ou causadas pelo uso inadequado dos recursos hídricos. Também
empresta especial atenção aos procedimentos agropecuários que
possam interferir na conservação e na preservação dos recursos
naturais da região.

Por esse trabalho de grande importância para o meio ambiente e
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para a coletividade, esperamos a anuência dos nobres colegas ao
título declaratório que está sendo proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.352/2007
Declara de utilidade pública a Federação de Triathlon de Minas

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

de Minas Gerais - Triminas -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Neider Moreira
Justificação: A entidade em epígrafe atende todos os requisitos da

Lei nº 15.430/2005. A Federação de Triathlon de Minas Gerais -
Triminas - tem como finalidades e objetivos estatutários dirigir,
fiscalizar, coordenar, difundir e incentivar a prática do triatlo, duatlo e
aquatlo, modalidades desportivas combinadas de provas singulares
que reúnem a natação, o ciclismo e o pedestrianismo bem como
outras provas combinadas, em todos o níveis, para ambos os sexos,
profissional e amador, em todo o território de Minas Gerais.

Face ao 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 Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.353/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Doadores de Sangue

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

Doadores de Sangue de Santa Juliana, com sede no Município de
Santa Juliana.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Zé Maia
Justificação: Orientada para a promoção de condições adequadas à

doação de sangue em Santa Juliana, a Associação dos Doadores de
Sangue de Santa Juliana foi constituída para congregar, apoiar e
organizar os doadores.

Estimula voluntários e associados a manter essa forma de
solidariedade, vital à sobrevivência das pessoas que necessitam de
sangue.

Pela relevância do seu esforço pela manutenção da vida, esperamos
a anuência dos nobres colegas ao título declaratório que está sendo
proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.354/2007
 Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piraúba 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

Piraúba o imóvel com área de 2.000 m² (dois mil metros quadrados)
situado em local denominado Herzegovina ou Toledos, no referido
Município, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Rio Pomba, sob o nº 17.881, a fls. 143, v., do Livro 3AE.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à instalação de unidade de assistência social, objetivando,
também, atendimento médico periódico daquela comunidade rural.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Mauri Torres
Justificação: O imóvel objeto da proposta apresentada pertence ao

Estado, que não o utiliza, estando ele desativado. Por outro lado, o
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Município pretende nele instalar unidade de assistência social e de
saúde para atendimento da comunidade rural residente na localidade
denominada Herzegovina ou Toledos.

Vê-se que a doação do imóvel para o Município se reveste de
interesse público e conveniência administrativa. Em face do exposto,
contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.355/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piraúba 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

Piraúba o imóvel constituído de um terreno com a área de 2.000m²
(dois mil metros quadrados) e situado na localidade denominada
Estrada Volta da Ferradura, no referido Município, registrado sob o nº
17.881, a fls. 143, v., do Livro L-3AE, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Rio Pomba.

Parágrafo único - O terreno de que se trata o “caput” deste artigo
destina-se à instalação de unidade de assistência social, objetivando,
também, o atendimento médico periódico da Comunidade de Volta da
Ferradura.

Art. 2º - O imóvel de que trata o “caput” do art. 1º desta lei reverterá
ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo de três anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Mauri Torres
Justificação: O imóvel objeto da proposta apresentada pertence ao

Estado, que não o utiliza, estando ele desativado. Por outro lado, o
Município pretende nele instalar unidade de assistência social e de
saúde para atendimento da comunidade rural residente na localidade
denominada Volta da Ferradura.
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Trata, ainda, a proposição sob comento de conferir a necessária
autorização legislativa para que se possa fazer a transferência de
titularidade do citado bem público ao patrimônio do Município de
Piraúba.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.356/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piraúba 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

Piraúba o imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados),
situado nesse Município, na localidade de Córrego São Domingos,
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio
Pomba, sob o nº 17.881, a fls. 143 e verso do Livro 3AE.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à instalação de unidade de assistência social e
atendimento médico.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Mauri Torres
Justificação: O imóvel objeto da proposta apresentada pertence ao

Estado, que não o utiliza, estando, portanto, desativado. Por outro
lado, o Município pretende utilizá-lo para a instalação de unidade de
assistência social e de saúde para atendimento da comunidade rural
de Córrego São Domingos.

Vê-se pois, que a doação do imóvel ao Município se reveste de
interesse público e conveniência administrativa. Em face do exposto,
contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
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proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.357/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piraúba 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

Piraúba o imóvel constituído de um terreno com a área de 2.000 m²
(dois mil metros quadrados), situado no local denominado Córrego
Vermelho, neste Município, registrado com o nº 18.075, a fl. 201 v., do
Livro 3AE , no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio
Pomba.

Parágrafo único - O terreno de que se trata o “caput” deste artigo
destina-se à implantação de unidade de assistência social,
objetivando, também, o atendimento médico periódico daquela
comunidade rural.

Art. 2º - O imóvel de que trata o “caput” do art. 1º desta lei reverterá
ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Mauri Torres
Justificação: Visa a proposição a doar o imóvel descrito ao Município

de Piraúba, para que nele funcione uma unidade social e de saúde
especializada no atendimento das demandas da comunidade rural
especialmente no atendimento periódico de saúde.

Trata a proposição sob comento de conferir a necessária
autorização legislativa para que se possa fazer a transferência de
titularidade do citado bem público ao patrimônio do Município de
Piraúba.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.358/2007
Declara de utilidade pública a Força Sindical do Estado de Minas

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

Estado de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Ademir Lucas
Justificação: A Força Sindical do Estado de Minas Gerais possui

como finalidade primordial promover ações que visem ao
desenvolvimento de políticas públicas de emprego no atendimento a
trabalhadores desempregados, jovens à procura do primeiro emprego,
trabalhadores autônomos e trabalhadores em geral em busca de
trabalho, seguro desemprego, informações profissionais, treinamento,
qualificação e requalificação.

Para dar suporte a esse trabalho a Força Sindical firmou convênio
com o Estado de Minas Gerais e criou o Centro de Solidariedade ao
Trabalhador, estabelecido na Av. Augusto de Lima, 2.094, Barro
Preto, em Belo Horizonte, que funciona de 2ª a 6ª feira e atende
diariamente 400 cidadãos mineiros.

O trabalho da Força Sindical é desenvolvido com base nos
princípios da ética e da cidadania, objetivando garantir aos seus
assistidos o direito de uma vida 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.

- 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 1.359/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de São Tomé das Letras - Apae -, com sede nesse
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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 São Tomé das Letras - Apae -, com sede
nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

São Tomé das Letras tem por finalidade promover a melhoria da
qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente
mental, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania

A Apae de São Tomé das Letras, encontra-se em pleno e regular
funcionamento desde 31/3/98, cumprindo suas finalidades estatutárias
e sociais no que concerne às atividades assistenciais, beneficentes e
filantrópicas. É uma associação de direito privado, sem fins lucrativos,
com duração indeterminada. A sua Diretoria é constituída por pessoas
de reconhecida idoneidade que não percebem nenhuma vantagem de
cunho pecuniário pelo exercício específico de suas funções

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.

REQUERIMENTOS
Nº 825/2007, do Deputado Walter Tosta, em que solicita seja

formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas a que seja
implantada linha de transporte coletivo urbano entre os Municípios de
Boa Esperança e Varginha, ou que seja alterada a característica da
linha existente, ou que seja diminuído o valor atual da passagem. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 826/2007, das Comissões de Saúde e de Educação, em que
solicitam seja formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas a
que seja criado o Programa de Atenção aos Portadores de Transtorno
de Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDAH.

Nº 827/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita
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seja formulado apelo ao Ministro de Minas e Energia, ao Presidente
da Cemig e ao Coordenador Adjunto do Programa Luz para Todos da
Região Sudeste com vistas a que sejam solucionados os problemas
de implementação do Programa Luz para Todos no Município de Novo
Oriente de Minas.

Nº 828/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à inclusão,
na Lei Delegada nº 160, de 29/1/2003, e no Decreto nº 44.022, de
2005, da função deliberativa entre as funções do Conselho Estadual
de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

Da Deputada Ana Maria Resende e outros, em que solicitam seja
constituída a Frente Parlamentar em Prol do ICMS Solidário. (- À
Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública, do Trabalho e de Assuntos Municipais.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado e colega

Doutor Viana, ilustres Srs. Deputados e Sras. Deputadas, imprensa,
povo de Minas, antes de iniciar meu pronunciamento, com muita
alegria, concedo aparte ao Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Carlos
Pimenta. Serei rápido, porque sei que V. Exa. sempre ocupa essa
tribuna trazendo reflexões importantes para o nosso Estado e o nosso
país. A sua representação é sempre muito atenta ao Norte de Minas e
ao nosso Estado.

Não poderia deixar de me manifestar sobre a ocupação do Mercado
de Santa Teresa pela Prefeitura de Belo Horizonte. Tive a
oportunidade, com os Deputados Fábio Avelar e Délio Malheiros, de
estar lá no mercado. Deputado Carlos Pimenta, lá vimos algo que
havia tempos não tínhamos a oportunidade de ver. Só vimos isso nos
anos de chumbo, nos anos da ditadura militar. A Prefeitura de Belo
Horizonte ocupou um imóvel, sem ordem judicial, apenas com uma
nota de esclarecimento, que não está assinada por ninguém. Ela
desconheceu os comerciantes e a Assembléia Legislativa de Minas
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Gerais, que, justamente neste momento, com a assinatura de 19
Deputados desta Casa, está tratando do tombamento, do registro de
preservação ambiental do Mercado de Santa Teresa.

A Prefeitura de Belo Horizonte ocupou aquele imóvel sem dar a
possibilidade de os comerciantes terem acesso a seu estoque, alguns
que até fariam entregas, e as creches da região hoje não receberam o
alimento para as crianças. A Prefeitura de Belo Horizonte agora tem o
seu exército. E o exército do Prefeito ocupa os prédios que pertencem
à população de Belo Horizonte.

Deixo aqui o nosso protesto. Estamos deslocando-nos agora para a
Promotoria do Patrimônio Público, para um encontro com o Promotor
João Medeiros, que já está ingressando com uma ação. E os
comerciantes também estão ingressando com uma ação de
reintegração de posse.

Veja, Deputado Carlos Pimenta, agora, no Estado, quando uma
fazenda é ocupada, faz-se necessária a presença de representantes
da Assembléia Legislativa. Já a Prefeitura de Belo Horizonte ocupa o
espaço sem ordem judicial, ao arrepio da lei e da Constituição da
República.

Obrigado. Desculpe-me de ter tomado seu precioso tempo, mas a
questão é importante.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Seguindo os passos
trilhados pelo Deputado João Leite, fomos hoje ao Mercado de Santa
Teresa e assistimos de perto - por conta disso estamos a caminho do
Ministério Público - a essa atitude despótica, irresponsável, arbitrária e
covarde da Prefeitura. Digo covarde, porque a Prefeitura de Belo
Horizonte só toma esse tipo de providências de invadir um comércio
particular, sem ordem judicial, quando se depara com pessoas
enfraquecidas, que estão em situação deprimente de falta de
recursos, ocupando um espaço público, mas pagando em dia.

A Prefeitura invade o imóvel sem ordem policial, põe a Guarda
Municipal sem se preocupar com as famílias, com a população do
Bairro Santa Teresa nem com o patrimônio da cidade, no caso: o
Mercado de Santa Teresa.

Portanto temos de fazer coro contra essa atitude arbitrária da
Prefeitura de Belo Horizonte. É inaceitável o que fez a Prefeitura.
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Obrigado.
O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço também ao Deputado Délio

Malheiros. É bom vermos parlamentares atentos e vigilantes como V.
Exa. e como os Deputados João Leite, Vanderlei Miranda, Alencar da
Silveira Jr. e Fábio Avelar. Aliás, todos se pronunciaram. Acredito que
tem de ser dessa forma. Sem dúvida, a vigilância é a guardiã da
democracia, principalmente das pessoas menos favorecidas.

Sr. Presidente, gostaria de trazer as minhas saudações oficiais e
desta Casa ao povo de Montes Claros. Na terça-feira passada,
anteontem, a minha cidade, a nossa Capital do Norte de Minas,
comemorou o seu sesquicentenário.

São 150 anos de emancipação política, de vida, de história da
cidade de Montes Claros. Houve outras comemorações importantes,
como os 50 anos do Parque de Exposições João Alencar Athayde,
inaugurado pelo Presidente Juscelino Kubitschek. E tivemos a grata
satisfação de receber, em Montes Claros, ilustres autoridades,
pessoas importantes, ao lado de mais de cem mil visitantes, no último
dia 3 de julho.

Foi uma festa importante e participativa, dividida pela Prefeitura de
Montes Claros com a sociedade rural, comemorando os 150 anos e
mais uma exposição agropecuária. Tivemos a grata satisfação de
receber o Vice-Presidente da República, José Alencar, companheiro,
mineiro e, por que não dizer?, montes-clarense, que anunciou obras e
medidas importantes para o Norte de Minas, para o nosso Estado e
principalmente para Montes Claros. Foi ímpar a presença do
Presidente em exercício, José Alencar, que mostrou que estava
realmente preocupado com os agropecuaristas, uma classe tão
valorosa, que promove a riqueza do nosso Estado e da nossa região.

Também esteve presente o nosso Governador Aécio Neves, que
marcou época. Não só fez dos 150 anos de Montes Claros e dos 50
anos do Parque de Exposições uma data comemorativa como
anunciou obras e ações de governo importantes nesse Município. O
Governador autorizou a duplicação das vagas da cadeia pública local
e anunciou obras importantes para a revigoração da defesa social, da
defesa pública, da defesa do povo de Montes Claros, como novos
policiais para o 10º Batalhão de Infantaria da Polícia Militar e a
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construção do quartel do Batalhão do Corpo de Bombeiros - uma obra
que estamos defendendo, desta tribuna, há seis meses. Tivemos
audiência com o Governador Aécio Neves, com o Prof. Anastasia,
Vice-Governador, e com o Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros. Esperávamos ansiosos que ele anunciasse a construção
do quartel, e ele o fez no dia 3, autorizando que o Orçamento de 2008
contenha todos os recursos necessários para a construção da sede do
nosso Batalhão.

Quero, Sr. Presidente, ressaltar a importância da Prefeitura de
Montes Claros, do Prefeito Athos Avelino, da imprensa de Montes
Claros e da maçonaria montes-clarense, que, em momento algum,
deixaram de lutar pela segurança pública do nosso Município, pela
construção do quartel e das dependências do Corpo de Bombeiros.
Os companheiros Deputados de Montes Claros estiveram presentes,
como o Deputado Arlen Santiago, que está aqui, a Deputada Ana
Maria Resende, os Deputados Gil Pereira, Ruy Muniz, Luiz Tadeu
Leite e Paulo Guedes, que está presente e, embora não seja de
Montes Claros, tem um trabalho muito de perto na nossa cidade. O
esforço conjunto dos Deputados, da imprensa, do Prefeito, da
maçonaria, do povo de Montes Claros resultou no anúncio dessas
obras.

Cumprimento o povo de Montes Claros, que hoje é uma cidade
fantástica, beirando os 400 mil habitantes, e que luta com garra,
coragem e muita força para ter os seus benefícios e dar assistência ao
seu povo, não só aos moradores do Município, mas também aos
milhares de norte-mineiros que a ela recorrem em todos os sentidos,
seja na saúde pública, seja na educação. Montes Claros possui seis
universidades.

É uma cidade que tem em seu coração a 2ª melhor universidade
pública deste país, a Unimontes, que foi ressaltada pelo Governador
Aécio Neves, pelo trabalho valoroso realizado pelo seu Reitor, Prof.
Paulo César, que merecidamente recebeu a Medalha de Honra Ivan
José Lopes, no dia 3 de outubro. Montes Claros é uma cidade que
oferece emprego, que possui um comércio vibrante, atuante e forte. É
a cidade das indústrias. Enfim, é a Capital de todo o Norte de Minas
Gerais.
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Essa cidade comemorou 150 anos, e é importante para nós, desta
tribuna, ressaltar esta pujança de Montes Claros, a força dos montes-
clarenses, do sertanejo norte-mineiro. É necessário também que,
neste momento, renovemos nossos compromissos de continuar
lutando por essa cidade, para que ela continue fazendo grande
diferença, para que não seja apenas uma cidade vibrante, localizada
numa região desassistida. É importante dizer isso.

Com certeza, Deputada Ana Maria Resende, o Norte de Minas, em
breve, será a região mais próspera deste país, porque lá vive um povo
trabalhador, porque temos ali um grande potencial de expansão, com
os Rios São Francisco e Jequitinhonha. Se, há pouco tempo, não
tínhamos a energia suficiente para atrair empresas e gerar empregos,
hoje possuímos Irapé, que defendemos aqui com muita luta e garra.

Montes Claros é uma pedra preciosa localizada numa região que até
então estava desassistida e não tinha sua potencialidade reconhecida
pelos inúmeros governantes; todavia hoje esse Município é
reconhecido pelo Presidente da República, que levou para lá a
primeira usina de biodiesel de Minas Gerais; pelo Vice-Presidente,
José Alencar; pelo Governador Aécio Neves, que está demonstrando
que, para fazer bom governo, é preciso sair da retórica e do discurso e
partir para a prática. E, de maneira objetiva, ele tem demonstrado que
é necessário e está investindo no Norte de Minas e em Montes Claros.

Sentimo-nos eufóricos por estar comemorando essa data tão
importante para Montes Claros, cumprimentando cada irmão montes-
clarense, cada amigo e amiga, a juventude desse Município, assim
como seu Prefeito, que, nos primeiros dois anos da sua
administração, enfrentou muitas dificuldades, mas que agora
deslancha, porque tem parcerias importantes, como o Presidente da
República e o Governador Aécio Neves.

Em breve, Deputado Antônio Júlio, serão entregues obras
fundamentais a Montes Claros, como as da Copasa, em que estão
sendo investidos mais de R$100.000.000,00, com tratamento de todo
o esgoto, o que possibilitará a devolução de água limpa ao Rio Verde
Grande e ao Rio São Francisco. Também serão entregues obras
relativas ao meio ambiente. O Sr. José Carlos, Secretário de Meio
Ambiente, está em Montes Claros para inaugurar essas obras.



461

Fico muito à vontade e feliz pela oportunidade de realçar a cidade de
Montes Claros, que merece ser realçada, pois tem seu brilho. Todos
nós temos, além do dever, a obrigação de diuturnamente, desta
tribuna, dessas cadeiras, das comissões, por meio de nossas ações
políticas e parlamentares, lutar para que esse Município possa
continuar tendo o brilho que tem e merece ter.

Em nome do Poder Legislativo de Minas Gerais, em meu nome e no
dos companheiros do Norte de Minas e dos demais Deputados que
têm assento nesta Casa, da Presidência, do povo de Minas, trazemos
nossas mais legítimas felicitações ao povo montes-clarense e à nossa
querida cidade. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, membros da imprensa, público presente nas galerias,
pessoas que nos assistem pela TV Assembléia, gostaria de informar a
todos que já está em tramitação o Projeto de Lei nº 1.328/2007, que
declara como patrimônio histórico e cultural a Orquestra Sinfônica do
Estado de Minas Gerais.

Uma orquestra sinfônica é um grupo de músicos que tocam juntos,
em harmonia, e deve ser mantida por uma instituição pública, enfim,
pelo governo de um país, de um Estado ou de um Município.

Em países do Primeiro Mundo, o culto às orquestras sinfônicas é
muito grande. A Alemanha, entre outros países, possui 149 grandes
conjuntos musicais mantidos com recursos públicos. Sabemos que o
repertório sinfônico já legou à humanidade milhares de composições e
concertos, balés e óperas, que deveriam ser mais difundidas entre
todas as camadas de nossa sociedade. Temos o dever de livrar a
cultura da aura elitista e levar a música erudita, principalmente a
sinfônica, a toda a população.

A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais tem cumprido esse papel
com propriedade, já que se tem apresentado em Belo Horizonte e em
várias cidades do interior, com entrada franca e com grande presença
de público, emocionando os mineiros e cumprindo o inestimável papel
de levar a cultura, através da música erudita e popular, ao povo de
Minas Gerais.

A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais é também a única orquestra
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profissional mantida até agora pelo Estado. Nos últimos anos, está
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. Fundada em 1977, a
Orquestra é hoje integrada por 76 músicos profissionais e está sob a
direção do maestro Marcelo Ramos, desde 2002.

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 a dirigi-la para seus próprios interesses.

Refiro-me aqui ao destino da Orquestra, que está ameaçada pelo
governo de Minas, que quer desobrigar-se de suas atribuições a partir
de sua transferência para uma Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - Oscip.

O governo de Minas quer privatizar a orquestra do povo mineiro, ao
remeter seu gerenciamento, e principalmente seu corpo de músicos,
para uma Oscip, sem nenhuma sensibilidade, como se uma orquestra
fosse uma estrutura administrativa qualquer.

Sabendo do risco que isso representa para a cultura do nosso
Estado, os músicos, que estão aqui presentes, temem pelo destino da
Orquestra. Com empenho, procuram salvar um conjunto que
representa os esforços de toda uma geração que se tem dedicado à
Orquestra desde a sua fundação, ou seja, nos últimos 30 anos.

Senhoras e senhores, ser músico hoje na Orquestra Sinfônica de
Minas Gerais significa também superar o pior salário pago atualmente
no Brasil e conviver com a falta de incentivo à carreira de músico.
Sem falar que, sem controle social, as Oscips podem transformar-se
em organismos que apenas aumentam a privatização no Estado,
mantendo nossa cultura patrimonialista para lidar com a coisa pública,
defendendo a manutenção dos privilégios e dos interesses privados,
da corrupção e dos desvios dos recursos públicos, como, atualmente,
várias têm sido acusadas.

Estou referindo-me aos escândalos que envolvem as Oscips, no
Município de Betim, supostamente criadas para a assistência social e
a saúde no Município. Aliás, esta Casa deveria dedicar-se a um
estudo minucioso sobre a atuação das Oscips criadas no Estado
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desde 2003, especialmente no que se refere ao envolvimento de
pessoas ligadas aos governos em suas direções.

Um outro aspecto que está sendo desconsiderado é a verdadeira
pressão que a Oscip designada para gerenciar a Orquestra Sinfônica
de Minas Gerais tem feito sobre os músicos, para que abram mão da
carreira de servidor público, conquistada mediante a prestação de
concurso público. Segundo essa proposta, os músicos devem abrir
mão da sua carreira, da estabilidade e prestar serviço à Oscip,
passando a ser regidos pelo regime da CLT. Por isso, os músicos da
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais decidiram não aceitar a pressão
e não optaram pela adesão ao Afastamento Voluntário Incentivado -
AVI.

Esses músicos, servidores públicos efetivos, aprovados em
concursos públicos, querem que lhes seja assegurado o direito de
continuarem a pertencer à Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Por
isso, a Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica entrou na
Justiça para ter seus direitos garantidos, e teve deferida uma liminar
que suspende provisoriamente a audição que estava sendo realizada
pela Oscip para a contratação de novos músicos, pois isso, na prática,
significaria a criação de uma nova orquestra.

Essa atitude do governo de Minas, por meio da Oscip, constitui um
flagrante desrespeito à lei e à situação funcional dos músicos
verdadeiros titulares dos seus cargos, adquiridos por direito, ao serem
aprovados em concurso público.

Queremos que esta Casa legislativa assuma seu papel de
representante dos interesses da sociedade mineira e defenda a
cultura e o nosso patrimônio, garantindo a permanência da Orquestra
Sinfônica na Fundação Clóvis Salgado, e respeitando a carreira dos
nossos músicos.

Gostaria de dizer que devemos, a partir da Assembléia Legislativa,
chamar todos os músicos mineiros, as universidades, intelectuais, os
sindicatos, as associações da classe dos artistas e a sociedade em
geral, para solidarizarem-se com a Orquestra Sinfônica de Minas
Gerais. Juntos, devemos criar um movimento em defesa da Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais, a fim de sensibilizar nossos governantes e
toda a sociedade para sua importância artística e cultural. Assim,
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convidamos todos que querem salvar nossa Orquestra para uma
reunião no próximo dia 11 de julho, quarta-feira, às 17 horas, no
Auditório da Assembléia Legislativa.

Com a presença de todos, poderemos definir que novos rumos
daremos nessa luta em defesa do patrimônio cultural mineiro e como
pretendemos discutir com a sociedade mineira o destino da Orquestra
e a valorização dos seus músicos. Muito obrigado.

Parabéns aos nossos músicos, por defenderem o nosso patrimônio
cultural.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado Paulo
Guedes, V. Exa., ao trazer para o Plenário desta Casa essa
informação, de um processo velado de privatização indireta, oblíqua,
da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, um patrimônio artístico e
cultural de todo o povo do nosso Estado, com seus 30 anos de
existência e grandes serviços prestados ao povo de Minas Gerais,
traz, sem dúvida nenhuma, para o Plenário desta Casa, uma das mais
graves denúncias que eu já ouvi nesta legislatura.

Trata-se do papel que as Oscips estão desempenhando no Estado
de Minas Gerais. Essas instituições têm cumprido e substituído o
papel do Estado, o papel público, por meio de uma privatização
oblíqua. Se há instrumento público para atuar como, por exemplo, a
orquestra pública, por que substituir por uma fundação ou por uma
Oscip?

Tenho conhecimento de que várias Oscips estão credenciando-se
para administrar o Centro Cultural da Praça da Liberdade, substituindo
novamente o papel do Estado. Há notícias de que as Oscips estão
fazendo atribuições pertinentes a órgãos do Estado como, por
exemplo, orçamento e medição de estradas, o que é papel do DER. A
própria elaboração do PMDI não foi originalmente da Secretaria de
Planejamento, mas de uma assessoria particular, privada.

Deputado Paulo Guedes, esse tema deve ganhar o conjunto desta
Casa. Deve ir para as primeiras páginas de todos os jornais de Minas
Gerais, pois se trata de um questão de lesa-pátria a Minas Gerais.
Portanto, temos de discutir profundamente o papel e a concepção das
Oscips, pois, apesar de serem organizações não governamentais,
sem fins lucrativos e filantrópicos, pela forma do seu funcionamento,
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permite-se que o Estado remunere os seus Diretores e faça o
pagamento de sua diretoria. Permite-se ainda que as Oscips façam a
exploração de serviços públicos. Isso é muito grave e coloca em risco
a própria existência do Estado, como entidade autônoma.

É uma questão urgente, grave, que merece uma reflexão profunda
desta Casa e uma análise mais criteriosa, quem sabe até mesmo uma
comissão especial para averiguar qual é o real papel das Oscips.

Deputado Paulo Guedes, conforme disse, essa questão merece ser
tratada com a devida seriedade pelo Plenário desta Casa. V. Exa. está
de parabéns. Temos de defender com unhas e dentes o papel público
da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Deputado Paulo Guedes,
meu aparte não seria a V. Exa. Com todo o respeito que tenho pelo
Deputado Carlin Moura e com o princípio de seu partido, não entendi
o que significa privatização oblíqua. Para que eu pudesse somar-me a
suas palavras, gostaria que V. Exa. esclarecesse essa questão. Esse
negócio de “oblíquo privatizado” deve ser um texto novo, que pode ser
introduzido nesta Casa. Como estou confuso e achei brilhante o seu
pronunciamento, gostaria que essa “obliqüidade” fosse explicada.
Obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Agradeço ao Presidente e aos demais
Deputados desta Casa. Reforço o convite para o dia 11, às 17 horas,
e gostaria de contar com a presença de todos os Deputados. Conto
com o apoio do gabinete de todos os Deputados a essa iniciativa mais
do que justa. Espero que a sociedade e os Deputados, em conjunto,
possam fazer esse grande movimento para salvar a Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais. Obrigado.

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

O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde. Primeiramente, gostaria de
parabenizar tanto os músicos quanto o Deputado Paulo Cesar, nosso
Líder da Minoria, e o Deputado Carlin Moura, pela sua manifestação.

Realmente, a Orquestra Sinfônica é um patrimônio do povo mineiro.
São mais de 30 anos de suor e luta. Sabemos das dificuldades que a
classe dos músicos passa em nosso país. Aliás, meu irmão, que é
Deputado Federal, músico e também sociólogo, está apresentando
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vários projetos de valorização da categoria dos músicos no Congresso
Nacional. É muito importante que o conjunto dos Deputados desta
Casa fique atento para acompanhar essa questão.

A reivindicação dos senhores é justa. Sempre costumo dizer, e é
bom repetir, que o Parlamento e o Executivo são igual a feijão, só
funcionam na pressão; daí, a importância dessa mobilização. Ficar
calado e parado só faz com que os poucos direitos que temos vão por
água abaixo. Continuem mobilizados, porque a situação, não só a de
vocês, mas também a dos servidores públicos de forma geral, é muito
difícil. Vejam os salários dos servidores da educação em Minas
Gerais, um dos menores do Brasil. Aliás, tenho em mão uma tabela
que mostra que, dos 27 Estados, o Estado de Minas Gerais é o que
pior paga aos servidores da área da educação.

Em relação à segurança pública, o problema não é diferente. Os
servidores da segurança pública que têm os menores salários são os
do nosso Estado.

Como muito bem disse o Deputado, a Orquestra Sinfônica de Minas
Gerais é reconhecida como uma das melhores do Brasil e até do
mundo. São mais de 30 anos, mais de três décadas de trabalho.
Então, é preciso que haja esse reconhecimento, pois a nossa
Orquestra tem um dos menores salários do Brasil.

A mobilização é justa. Continuem contando com o nosso apoio e
organizando-se, porque isso é fundamental.

Vim a esta tribuna para tratar de dois assuntos. O primeiro deles é
conseguir garantir que a Aneel recuse o recurso da Cemig pedindo
mais 20% de aumento na conta de energia elétrica, por ser essa uma
conduta injustificável por parte da Cemig.

A Cemig recentemente fechou o seu balanço, e, apenas em três
meses, o seu faturamento foi de R$400.000.000,00, e ela ainda vai
fechar o ano com um faturamento de mais de R$3.000.000.000,00.
Além disso, os gastos previstos com publicidade serão em torno de
mais de R$90.000.000,00. Imaginem quantos milhares e milhares de
casas poderiam ser construídos com esses recursos que a Cemig
está gastando com publicidade. É muita grana.

Nos últimos quatro anos, o aumento da conta de energia elétrica da
Cemig - pasmem - foi de mais de 100%, e, nos últimos 10 anos, esse
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aumento foi de mais de 500%. O último aumento, em abril, ficou muito
acima dos índices inflacionários, e, mesmo assim, a Cemig não ficou
satisfeita e ajuizou um recurso na Aneel, solicitando mais 20% de
aumento na conta. O povo já não agüenta os valores exorbitantes da
conta de energia elétrica da Cemig.

Temos feito várias ações na Assembléia Legislativa, por meio da
aprovação de requerimentos. O Deputado Federal Elismar Prado
também está acompanhando essa ação da Cemig, em Brasília, tendo,
por sinal, já aprovado um requerimento na Comissão de Defesa do
Consumidor, solicitando que o Tribunal de Contas proceda a uma
investigação em relação às contas, aos gastos e aos últimos reajustes
deferidos na conta de energia elétrica da Cemig. Um outro
requerimento aprovado foi para que a Aneel recuse esse recurso da
Cemig em que solicita o aumento da conta de energia.

O outro assunto que gostaria de tratar diz respeito ao concurso dos
cartórios. A novela continua. Trata-se de um concurso feito em 2005
pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foram 8 mil candidatos
inscritos e mais de 490 aprovados.

Está tudo legalizado e homologado. A única coisa que está faltando
é a nomeação por parte do Estado. Esse assunto é muito sério. Os
advogados e Procuradores do governo devem ficar atentos, porque,
se ele não garantir a outorga para as serventias e a nomeação dos
aprovados, estará infringindo o art. 236 da Constituição do Estado, o
que constituirá violação direta aos princípios constitucionais da
legalidade, da moralidade e da publicidade, que devem nortear os
atos da administração pública. Não podemos, de modo algum,
compartilhar isso. Portanto o governo tem de garantir a nomeação
imediata de todas as pessoas que passaram no concurso público,
porque a legislação é bem clara.

Os atuais tabeliães dos cartórios ocupam o cargo a título precário.
De acordo com a legislação, só podem ficar seis meses apenas, mas
estão lá há muito mais tempo. O concurso foi realizado em 2005, tem
validade de dois anos, e, até hoje, nada. As pessoas foram
aprovadas, e o Governador ainda não assinou sua nomeação.
Fazemos esse apelo mais uma vez, com o objetivo de sensibilizar o
governo, que está infringindo o art. 236 da Constituição.
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De acordo com matéria publicada no jornal “Estado de Minas”, em
26/6/2007, a nomeação era para estar garantida até o final da semana
passada: “Concurso dos cartórios. Nomeação de aprovados deve sair
até sexta-feira”. Mas, infelizmente, até agora, isso não ocorreu.

Realizamos audiência pública ontem, na Comissão de Assuntos
Municipais, com a participação expressiva dos aprovados no
concurso. O encontro foi muito proveitoso. Aprovamos três
requerimentos, em que se solicita a visita da Comissão ao Secretário
Danilo de Castro, para pedir providências e o empenho do
Governador, para que garanta a nomeação o mais rápido possível.
Estamos aguardando, vamos cobrar e fiscalizar, porque se trata de
justiça. O concurso público é a forma mais justa de as pessoas terem
acesso ao serviço público - não é indicação política, é mérito,
conhecimento e capacidade. São anos e anos de estudo. A maioria
das pessoas é simples. Aqueles que ocupam o cargo hoje são
indicados politicamente. Existe uma lista em que constam nomes de
parentes de membros de governos, de Senadores. Há o sentimento
de que isto esteja travando todo o processo: as pessoas que estão no
cargo a título precário e foram nomeadas politicamente não querem
deixar o governo nomear os que passaram no concurso.

Não há o que reclamar. É preciso nomear os tabeliães para os
cartórios de registro de notas, de processos e outros, porque isso é
um direito. Eles passaram nas provas por mérito e conhecimento.
Esperamos que esse problema seja resolvido o mais rápido possível.
Vamos cobrar, vamos fiscalizar.

No que se refere à Cemig, a situação é realmente muito difícil. A
tarifa residencial, que, em 2002, era R$50,00, hoje está em mais de
R$100,00, ou seja, praticamente o dobro. Se verificarmos o ICMS
cobrado em Minas Gerais, comprovaremos que é o mais caro do
Brasil: 30%. No Rio de Janeiro, são 18%; em Goiás, 25%. Além disso,
a Cemig ainda cobra a tarifa por dentro. Somando os impostos e tudo
o mais, dá mais de 40%. A energia residencial, em Minas, é 17% mais
cara que na Bahia, 30% mais cara que no Ceará, 31% mais cara que
no Espírito Santo, 36% mais cara que no Rio de Janeiro, 38% mais
cara que em Goiás e 53% mais cara que em São Paulo. Mas não é só
53%; é muito mais caro. Está aqui, numa reportagem publicada ontem
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na “Folha de S. Paulo”, que a conta de luz ficará até 12,66% mais
barata para o consumidor. Onde? Em São Paulo, por meio da
Eletropaulo, e não em Minas Gerais. Então, verificaremos que, se
somarmos - 12% mais 53%, porque diminuiu -, a conta de energia em
Minas Gerais será 65% mais cara que em São Paulo. A nossa conta
de energia elétrica é 73% mais cara que em Brasília; e 107%, que no
Amapá - mais que o dobro. Aqui a Cemig produz energia, e nós a
vendemos para outros Estados, como Goiás. Portanto qual é a
justificativa de a energia em Goiás ser mais barata que em Minas
Gerais? Não tem justificativa alguma. Isso é um absurdo! A população
está revoltada e indignada. Muitas pessoas não têm condições de
pagá-la e acabam pensando que deve haver algum problema no
padrão, no relógio e solicitam um técnico para verificá-lo. O problema
não é esse, mas sim que o valor da conta realmente está muito alto,
acima de todos os índices, como IGP-M, da inflação, de tudo. Temos
de fazer pressão. Garantimos fazer gestões para que a Aneel recuse
esse recurso, porque a Cemig quer mais 20% de aumento.
Batalharemos e promoveremos uma grande campanha em todo o
Estado para reduzir o valor da conta de energia elétrica da Cemig.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
mais uma vez gostaria de parabenizá-lo por retornar a esse tão
importante tema, na defesa dos mais pobres de Minas Gerais, que
paga as taxas de energia mais cara do Brasil. Quero fazer coro com
as suas palavras.

Desde a semana passada, todas as obras do programa Luz para
Todos no Norte de Minas estão paralisadas, com todas as máquinas e
caminhões parados numa avenida em frente à Construtora Odebrecht,
em Montes Claros. Estranhei esse fato. Quando procurei saber o
motivo, fui surpreendido com a informação de que, há dois meses, a
Cemig não paga pelos serviços já feitos. Quer dizer, dois meses de
atraso no repasse dos recursos - recursos esses que já foram
repassados pelo governo federal no primeiro contrato. Enfim, estamos
preocupados porque ainda temos mais de 100 mil ligações do
programa a serem feitas no Norte de Minas e no Vale do
Jequitinhonha, região mais pobre, que foi deixada por último. Portanto
fica aqui a nossa indignação e nossa cobrança para que a Cemig
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resolva imediatamente a questão, já que o governo Lula disse que não
faltarão recursos, ou seja, que o governo federal garantirá todos os
recursos para a Cemig terminar o programa Luz para Todos, que,
aliás, está atrasado nas regiões mais pobres do Estado - Norte de
Minas e Vale do Jequitinhonha -, que ficaram para depois. Quer dizer,
no Norte, onde as pessoas mais precisam, o programa não
deslanchou. Por outro lado, no Sul de Minas, tudo já foi feito.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de agradecer ao Deputado
Paulo Guedes o aparte.

Houve uma reunião muito importante da Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização, com a participação de representantes do
programa Luz para Todos, do governo federal, do Ministro de Minas e
Energia, da Cemig, e da Companhia Cataguazes-Leopoldinense. A
Cemig e os representantes do governo federal garantiram a fala do
Presidente, ou seja, reafirmaram que o programa Luz para Todos não
parará, enquanto todas as pessoas em Minas Gerais não forem
atendidas. Outro ponto interessante para o Norte de Minas, Vale do
Jequitinhonha e Noroeste é o compromisso também assumido de
priorizar essas regiões nas novas ligações - regiões essas que foram
as mais prejudicadas. Então temos muita esperança e a certeza de
que o programa continuará, conforme disse o Ministro.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
gostaria de colaborar com suas palavras. O Deputado Paulo Guedes
deve estar nos escutando. Não procede o que ele está dizendo. O que
ouvimos na audiência pública, da qual tive oportunidade de participar
com V. Exa., foi que as questões são extremamente institucionais,
contratuais e estão aguardando alguns rearranjos para continuarem.
Naquela ocasião, foi dito que Minas Gerais, sobretudo a Cemig, a
Cataguazes-Leopoldina e outras empresas, tem envidado esforços
para que o programa avance; aliás, a meta está superada.

Foi dito também que foi avaliada, inicialmente, a necessidade de 105
mil ligações. Quando voltaram para fazer o novo cadastro, no outro
período, já estavam em 130 mil, 140 mil, 190 mil ligações. Isso ocorre
porque, a cada período, algo em torno de 10 mil ou 15 mil novas
ligações são necessárias no Estado. Isso faz parte do crescimento,
não há como prever. O mesmo ocorre com o sujeito que faz uma
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casa, não comunica à Cemig, à Prefeitura, e não tem um projeto
aprovado na Prefeitura. Depois que constrói a casa, que coloca a
última telha, vai à Copasa pedir que ligue a rede de esgoto; à Cemig,
que ligue a luz. Isso, então, é a falta de planejamento global.

Somos sabedores de que o programa está andando e muito bem,
tocado a quatro mãos pelos governos federal e estadual. Enfim, acho
que o programa está no caminho certo. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Muito obrigado pelo aparte, Deputado
Wander Borges. É isso mesmo a que V. Exa. se referiu. Houve uma
falha no início do programa em relação ao cadastro. O censo de 2000
fez uma previsão de 105 mil ligações. Só a Cemig já fez mais de 190
mil. Há uma previsão de que haverá mais de 100 mil. O governo
federal já disse que garantirá os recursos, assinando um novo
contrato. Enquanto todos os cidadãos de Minas Gerais que
necessitam de energia elétrica não forem atendidos, o programa não
paralisará.

A nossa maior bronca mesmo é com a questão da energia elétrica
da Cemig, que já deu entrada a um recurso na Aneel pleiteando mais
20% de aumento. Se isso passar, o cidadão terá de pagar mais 20%
na conta de luz. Isso não toleraremos. Estamos nos mobilizando.

Finalizando um outro assunto: mais uma vez quero sensibilizar os
Líderes do Governo nesta Casa a fim de garantir o mais rápido
possível, por parte do governo estadual, a outorga para que as
pessoas que passaram nos concursos públicos para os cartórios
sejam nomeadas.

Parabenizo a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que, com
certeza, é um orgulho para todo o povo mineiro. Continuem na
mobilização e podem contar com o nosso apoio. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

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

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, colegas Deputadas e Deputados, senhores profissionais
da imprensa, servidores da Casa, todos os que nos acompanham
pelas galerias, telespectadores da TV Assembléia, boa tarde.

Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna é a minha preocupação
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com a imagem do Legislativo que tem sido mostrada à população.
Com certeza, todos os parlamentares, bem como todos os servidores
desta Casa, quer os de recrutamento amplo, quer os de recrutamento
limitado, têm o compromisso de zelar pela imagem desta Casa no
tocante à responsabilidade dela com o trabalho.

Precisamos da imprensa como meio de divulgação das ações de
todos os segmentos de nossa sociedade, especialmente os
Parlamentos. Mas tenho percebido que especialmente o Poder
Legislativo tem sido encantoado, tem literalmente sido colocado no
córner do processo. Está clara a intenção de fazer dos Legislativos o
bode expiatório ou, usando uma expressão pejorativa, o saco de
pancadas.

Nesta semana vimos a notícia publicada no jornal “Estado de Minas”
a respeito do desempenho e da performance das comissões desta
Casa. O que me causa estranheza - o que direi aqui o faço com muita
liberdade - é que, dos números apresentados no relatório publicado no
referido jornal, nas até então 12 reuniões da Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo, a qual presido, contava a
minha participação em 12, ou seja, não deixei de participar de
nenhuma. Portanto, fico muito à vontade para falar, mesmo porque
não estou neste momento fazendo defesa de causa própria, mas sim
me posiciono em favor dos colegas e da transparência do que se
passa nesta Casa.

Se aquela informação tivesse sido buscada nesta Casa... Todas as
informações estão completas aqui. Ali está apenas parte da
informação, pois mostra que tivemos 12 reuniões; no caso da
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo foram
mais de 20. Portanto, a informação está pela metade, e assim ocorre
com todas as outras comissões. Aquela informação foi buscada em
“site” de uma ONG que publica para conhecimento de todos, o que
acho importantíssimo, as ações dos Poderes, especialmente o Poder
Legislativo. No entanto, a notícia foi dada pela metade, passando uma
inverdade para a população.

Quero crer que precisamos e dependemos da imprensa. Como
homem de comunicação que também sou, sei da responsabilidade do
que digo diante de uma câmera de televisão. Todos os dias tenho
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uma hora de televisão em programa inédito e ao vivo, que, somada à
reprise, totaliza duas horas, portanto preciso pensar muito no que vou
falar, porque o que falo pode produzir um dano, ou, se não pode
produzir um dano imediatamente, pode ser a úlcera que culminará na
destruição de uma reputação que depois não há como reparar.

No dia seguinte, a assessoria desta Casa forneceu as informações
completas e verdadeiras, mas saiu num cantinho, em cartas à
redação, um pedacinho, enquanto a notícia que falava da péssima
atuação das comissões desta Casa era praticamente uma página
inteira. Isso passa para a população uma inverdade, para não dizer
uma mentira. Passa para a população um comportamento que não é
verdade. Se já não bastasse termos - e temos de admitir que temos -
pessoas nos Parlamentos que estão, de alguma forma, enlameando
os Parlamentos, mas não podemos nivelar por baixo, tampouco jogar
na vala comum todos os parlamentares deste país. Nesta Casa temos
pessoas muito sérias, que estão trabalhando, e muito.

O que mais me indigna também, Sr. Presidente, é uma nota que
está no jornal “O Tempo” de hoje, em uma coluna por nome “A parte
produzida pela equipe de política”. Como não tenho o nome de uma
pessoa, está aqui “equipe de política”, gostaria que os nobres colegas,
Deputados e Deputadas, também os servidores desta Casa
prestassem atenção nesta nota que se refere a esta Casa no dia de
ontem: “Quórum baixo. Os corredores da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais estavam estranhamente vazios na tarde de ontem,
justamente na quarta-feira, dia de mais movimento na Casa. O motivo
foi explicado por um funcionário comissionado, que apresentou seu
ingresso para o jogo do Atlético contra o flamengo e avisou que todos
seriam encontrados no Mineirão”. Sr. Presidente, a pessoa que deu
essa notícia só pode ter feito isso de forma remota, não estava aqui.
Este orador estava em sua comissão ontem e saiu de lá quase às 18
horas, com a presença de praticamente boa parte da imprensa que
estava interessada em um assunto que dizia respeito aos “shoppings”
populares. Assim como este orador, Presidente da Comissão de
Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, as outras comissões
também estavam funcionando plenamente. Mas não é só isso, este
Plenário também estava em atividade na tarde de ontem. Agora, vem
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uma nota como essa, que passa uma informação inverídica à
população. Quando uma pessoa lê essa nota, Deputado Doutor
Rinaldo, em sua região, fará a seguinte interpretação: o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva foi assistir ao jogo do Atlético ontem à tarde em
vez de trabalhar.

A pessoa que colocou isso aqui prestaria um grande serviço a esta
Casa, se dissesse quem deu essa informação. Se essa pessoa iria ao
jogo do Atlético na hora em que deveria estar trabalhando, tem de ser
exonerada. Não posso concordar com uma notícia como essa,
Deputado Getúlio Neiva. Não posso concordar em ter sido incluído
nessa notícia dada. Fico imaginando de onde algumas pessoas tiram
certas informações. E aí me vem esta aqui: um funcionário
comissionado que apresentou seu ingresso para o jogo do Atlético.

Não sei até quando veremos isso e ficaremos de braços cruzados
ou aceitaremos ficar no córner, só tomando essas pancadas, sem
exigir que de fato a imprensa cumpra com responsabilidade seu papel
de informar. Se não nos preocuparmos com a qualidade da
informação, as pessoas tenderão a fazer a interpretação que quiserem
e, certamente, na sua livre interpretação, poderão entender que este
Parlamento não trabalha no dia em que existe um jogo importante.

Peço um favor à pessoa que colocou essa nota, peço-lhe que nos
preste o serviço de dizer quem foi esse funcionário comissionado para
que seja exonerado, pois não podemos ter na Casa pessoas com
esse comportamento, pessoas que, em um dia de trabalho da
Assembléia, vão ao Mineirão assistir a um jogo de seu time.

Saiu uma notícia hoje em nossos jornais com os seguintes dizeres,
Deputado Getúlio Neiva: “Câmara Municipal terá que demitir os
parentes”. Ao lermos a notícia, constatamos que o Ministério Público
recomendou à Câmara que dispense os parentes. Recomendou. Uma
é a manchete, outra é a notícia. Sabemos que quase ninguém lê a
notícia. As pessoas fazem leitura dinâmica: lêem a manchete, e está
dada a notícia.

Entrarei mais na questão. A notícia diz que o Ministério Público
recomendou. O Ministério Público recomendar, Deputado Getúlio
Neiva? Ou se tem um argumento legal para dizer “faça” ou não se
recomenda. Para mim, a recomendação deve-se à falta de um
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argumento legal sustentável para se atender ao que está sendo
exigido. Não sei se o Ministério Público pode agora recomendar, mas,
como tudo está virando lei, de repente, também recomendação acaba
virando uma.

Mas minha questão nem é essa da relação com a Câmara
Municipal, da qual, por algum tempo, fui um dos Vereadores;
questiono a maneira como a notícia é veiculada: a manchete diz uma
coisa; e a notícia verdadeira, é outra, totalmente diferente do que a
manchete está trazendo.

Com prazer, concedo aparte ao Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Vanderlei

Miranda, queria confirmar: estava com V. Exa., nós não assistimos ao
jogo. É terrível que isso aconteça. Terrível porque está-se
inaugurando na imprensa mineira o período do “fuxicol”: quem fuxicou
o quê. Aquela tal informação “off the records”, tradicional do
jornalismo, não está sendo cumprida. Mas, como homem de
imprensa, como jornalista, pretendo também - e V. Exa. é também
homem de imprensa, de televisão - não culpar os companheiros
jornalistas, mas sim a pauta, que é determinada de cima para baixo.

Só se faz a matéria que o editor quiser. Só se publica o que o editor
determina. E quem faz o título não é quem redigiu a notícia. Há um
encarregado para fazer o título. Quanto mais escandaloso, quanto
mais escabroso, quanto mais forte, melhor. Há uma tendência natural,
nos tempos de hoje, especialmente nos jornais escritos, de encontrar
escândalos para superar o crescimento das outras mídias. As outras
mídias estão crescendo, e os jornais estão perdendo importância.
Com isso, submetem os companheiros jornalistas a uma pauta que
não é do coração deles, que não é do sentimento deles. Estou
convencido disso pelo muito que converso com jornalistas. Não é do
sentimento deles a pauta de cima para baixo: tem de se fazer uma
matéria enfocando desta maneira este assunto. Aí, companheiro, é o
que digo a V. Exa.: minha querida e adorada, minha amada liberdade,
onde estás que não respondes? Cadê a liberdade do jornalista de
produzir, ele mesmo, a matéria? Onde está a liberdade de imprensa?
Ela está deixando de existir. Ela está sendo manipulada pelas
auditorias e colocando os nossos colegas jornalistas em uma situação
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muito ruim.
Jornalista não pode dar determinadas notícias, mas pode, sim,

copiar a denúncia do Promotor de Justiça, que fica impune. Ele tem
muito mais do que a impunidade do parlamentar. Ele não pode ser
processado por ninguém. Ele não presta contas para ninguém. Não
pode ser processado porque a Corregedoria não funciona, no
Ministério Público. Também não pode ser condenado.

Há o caso, do qual todos nós recebemos cópias, de Contagem, em
que o Promotor está sendo processado. Vamos citar o nome dele:
Mário Antônio da Conceição. O processo está parado porque nenhum
Promotor foi designado ou nenhum quis. O próprio Ministério Público
não teve coragem de indicar um Promotor para o processo. O
processo está parado por falta de Promotor.

V. Exa. tem razão, trata-se de uma irresponsabilidade envolver o
nome de um homem de bem como V. Exa. Isso não pode acontecer.
Esta Casa tem de tomar providência. Tenho certeza de que, deste
horário até o final da tarde, teremos algumas providências. Esta Casa,
como disse várias vezes, não pode quedar genuflexa ante a ousadia
de alguns setores que querem mandar no Executivo e no Legislativo.
Sou testemunha de quem é V. Exa., da sua honradez, da sua retidão
de caráter e, sobretudo, estava com V. Exa., e não assistimos a jogo
nenhum. Estávamos aqui mesmo.

Esta é a interferência, Sr. Presidente.
O Deputado Vanderlei Miranda - Para concluir, Sr. Presidente,

gostaria de dizer que a atitude desse funcionário comissionado não
representa o pensamento nem o comportamento desta Casa.

Deputado Getúlio Neiva, foi muito bem apresentada a sua
observação em relação aos profissionais da imprensa. Muitas vezes, o
que queremos fazer não fazemos e somos, às vezes, nesse caso em
questão, obrigados a fazer o que não gostaríamos de fazer, mas é
preciso, sim. O meu clamor aqui é este: que passemos a informação
correta.
  Que as pessoas possam fazer a leitura correta da informação, para
que os justos não tenham de pagar pelos pecadores. Sr. Presidente,
muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Esgotada a hora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,
com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

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 826/2007, das Comissões de Saúde e de
Educação, e 827 e 828/2007, da Comissão de Assuntos Municipais.
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 15ª Reunião Ordinária, em
4/7/2007, dos Requerimentos nºs 749/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 763/2007, do Deputado Weliton Prado, e 785/2007, do
Deputado Jayro Lessa; do Trabalho - aprovação, na 13ª Reunião
Ordinária, em 4/7/2007, dos Projetos de Lei nºs 809/2007, do
Deputado Zé Maia, 1.052 e 1.054/2007, do Deputado Alencar da
Silveira Jr., 1.060/2007, do Deputado Domingos Sávio, 1.061/2007, do
Deputado Gil Pereira, 1.077/2007, do Deputado Fahim Sawan,
1.087/2007, do Deputado Paulo Cesar, 1.103 e 1.104/2007, da
Deputada Gláucia Brandão, 1.117/2007, da Deputada Ana Maria
Resende, 1.134/2007, do Deputado Paulo Cesar, 1.136/2007, do
Deputado Rômulo Veneroso, e 1.140/2007, do Deputado Fábio
Avelar, e dos Requerimentos nºs 737 e 784/2007, do Deputado Deiró
Marra, e 797/2007, do Deputado Jayro Lessa; e de Assuntos
Municipais - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 4/7/2007, dos
Requerimentos nºs 717/2007, da Deputada Ana Maria Resende, e
718/2007, do Deputado Chico Uejo (Ciente. Publique-se.).

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a
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Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, estava preparado para

falar no primeiro expediente, mas não houve tempo hábil. Nesta
semana, realizamos a audiência sobre o mineroduto, da MMX. Agora
solicito a realização de uma audiência pública em Conceição do Mato
Dentro para a discussão do projeto de construção, uma vez que a
competência para promover o licenciamento ambiental do terminal
pertence ao Ibama, que é uma autarquia. Aproveitamos para trazer
este requerimento à Casa, o qual foi pedido pela comunidade
presente na audiência pública. Em Minas Gerais, já foram realizadas,
no programa Luz para Todos, 193 mil ligações, sendo 181 mil da
Cemig, 10.130 da empresa Cataguazes-Leopoldina, e outras feitas
por empresas menores. Isso quer dizer que ultrapassamos a meta
inicial do primeiro cadastro. Agora iremos atrás das outras.
Aguardamos apenas o acerto do contrato com o Ministério por via da
Eletrobrás. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

reunião os Projetos de Lei nºs 176, 329, 469, 486 e 722/2007,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite, e o
Projeto de Lei nº 11/2007, que, na referida reunião, teve sua
discussão adiada por 5 dias, bem como os Projetos de Lei nºs 1.027,
1.028, 1.141 e 1.338/2007, apreciados na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 17/2007,

do Procurador-Geral de Justiça, que altera dispositivos da Lei
Complementar nº 34, de 12/9/94, que dispõe sobre a organização do
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Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de
Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados
e telespectadores da TV Assembléia. O Projeto de Lei Complementar
nº 17/2007, do Procurador-Geral de Justiça, altera a lei orgânica do
Ministério Público. O teor do nosso parecer, na mesma forma do
parecer das Comissões de Justiça e de Administração Pública, aprova
integralmente o projeto na forma original como veio do Ministério
Público, sem emendas. O referido projeto de lei cria gratificação aos
Promotores para as eventualidades em que ocupem, ao mesmo
tempo, as funções de dois Promotores ou de duas varas. Por
exemplo: a vara de alguma comarca está vazia, porque o Promotor
entrou de férias, se aposentou ou está doente e outro Promotor é
chamado para substituí-lo. Nessa hipótese, o projeto confere a
possibilidade de esse Promotor, que está acumulando funções,
receber uma gratificação por acúmulo de funções.

Esse projeto também prevê a indenização aos Promotores que
trabalham no final de semana ou em feriados no regime de
plantonista. Em Minas Gerais, esse é o teor principal do projeto que
trata também da criação de comarcas. A Comarca de Sabará será
composta por três Promotorias, e as de Igarapé e Nova Serrana serão
classificadas como de 2ª Entrância. Essa é a linha geral do projeto.

O parecer da Comissão de Fiscalização Financeira foi pela
aprovação integral do projeto, sem emendas. Em nosso entendimento,
é competência exclusiva do Ministério Público legislar e tomar as
providências relativas ao seu orçamento interno. Ora, o Ministério
Público tem de obedecer a Lei de Responsabilidade Fiscal e os tetos
salariais impostos por legislação federal. Agora, como esses recursos
serão remanejados na esfera do Ministério Público é uma questão
interna deles, e não temos de pronunciar-nos, pois não é da nossa
alçada. Temos apenas de verificar se estão comprometidos os limites
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da LRF, o teto salarial imposto pela legislação federal e o orçamento
do Ministério Público, aprovado por esta Casa. Daí para frente, a
questão é interna, razão pela qual aprovamos o projeto original, sem
emendas, como também foi aprovado dessa forma nas Comissões de
Justiça, de Administração e de Fiscalização Financeira, aliás, nesta
última, houve apenas o voto contrário do membro do PT que tinha
assento à Mesa.

Sr. Presidente, esses eram os esclarecimentos referentemente a
esse projeto de lei complementar, que agora segue para a
Presidência, com a possibilidade de recebimento ou não de emendas
parlamentares. Caso o projeto receba emendas, ele voltará à
comissão para a apreciação dessas emendas.

Sr. Presidente, repito, esses eram os esclarecimentos que me cabia
fazer como relator do projeto na Comissão de Fiscalização Financeira.
Obrigado a todos.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, é com muita alegria que discutimos esse projeto depois
das palavras do relator, Deputado Lafayette de Andrada.

Efetivamente, não cabe à Assembléia discutir o orçamento do
Ministério Público, nem quantos funcionários a instituição tem, nem
quanto gasta de gasolina, se emprega ou não parentes; não nos cabe
esse tipo de discussão. O que nos cabe é respeitar o Ministério
Público como instituição.

Ao longo do último mês, tivemos a nossa caixa de “e-mail” cheia de
queixas, reclamações e lamentações dos Prefeitos do interior de todo
o Estado, por causa dos exageros praticados pelos jovens impúberes
Promotores de Justiça, que exacerbam o seu poder, e também por
estarem estarrecidos com as graves notícias divulgadas nos jornais de
ontem e de hoje.

O Deputado Vanderlei Miranda citou aqui a manchete do jornal “O
Tempo”, de 5/7/2007: “Vereadores terão que demitir parentes”. Esta
Assembléia não tem medo de investigação de nepotismo. Nenhum
Deputado tem medo de investigação de nepotismo, porque nepotismo
não é crime em lugar nenhum do Brasil nem é contravenção penal.
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Foi verificado pelo Conselho Nacional de Justiça que o nepotismo
estava exagerado no Poder Judiciário e no Ministério Público. Por isso
o CNJ, por si só e “interna corporis”, decidiu acabar com o nepotismo.

Ontem mesmo, pedi emprestado o dicionário para ler a todos e ao
povo que nos assiste pela TV Assembléia o que é nepotismo.
Nepotismo tem origem no Papa da Idade Média, na época em que a
Igreja fazia guerra e matava, no tempo das Cruzadas e da Inquisição,
no tempo em que a família e a Igreja dominavam o Estado. E a Igreja
vivia mamando no Estado.

A atualização do termo “nepotismo” tomou uma configuração
diferenciada, virou palavrão. Não encontrei aqui um só Deputado que
tenha medo do Ministério Público em relação a nepotismo, porque,
apenas para os leigos e para a imprensa, nepotismo é crime. Apenas
para os leigos e para a Justiça, nepotismo é contravenção penal.
Apenas para os leigos e para a imprensa, nepotismo é coisa feia.
Nepotismo é coisa feia quando contratam a mulher para não trabalhar,
quando pagam o filho com o salário público e o mandam passear na
Europa ou quando o Promotor de Justiça de Contagem fica um ano na
França, estudando e recebendo o salário de Promotor de Justiça.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, comprometi-me perante esta
Assembléia, assim como os vários companheiros, a ajudar, a
colaborar com o Ministério Público, para que ele possa ter chefia. O
Ministério Público de Minas Gerais se debate entre três alas, numa
briga de foice no escuro - como se diz na minha terra. Isso tem que
ser revelado e exposto. O Dr. Jarbas, Procurador-Geral de Justiça,
está em apuros e precisa de nós, e iremos colaborar.

Na seqüência da discussão desta matéria, com vários companheiros
nossos, vamos apresentar as emendas necessárias para que o
Ministério Público possa ter a força de criar, “interna corporis”,
hierarquia e disciplina.

Longe de nós, nunca quisemos discutir salário de Procurador.
Recebemos R$7.037,00 de salário líquido, constante no contracheque
de cada Deputado. Não conheço nem quero conhecer o contracheque
- se é R$18.000,00, R$19.000,00, R$20.000,00, R$24.000,00 - do
Promotor de Justiça. É outro Poder, e não tenho o direito, como
Deputado, de meter o bico nas contas do Ministério Público, porque
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ele, até hoje, legalmente, não precisa prestar contas a ninguém.
Não existe nenhuma lei que determine que o Ministério Público

tenha de prestar contas a alguém.
Por isso, senhoras e senhores, Deputadas e Deputados, acredito

que estamos num bom caminho. Os Deputados mostraram que o
Poder Legislativo valorizará o Ministério Público. As emendas que
serão apresentadas, a partir de agora, que já estão sendo registradas,
controladas e protocolizadas, mostrarão que os Deputados querem
bem ao Ministério Público, da mesma forma que querem bem à
democracia, que o Legislativo não “mete o bico” em outro Poder, mas
também não aceita que “metam o bico” nos demais Poderes da
República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,
estamos encaminhando a discussão do Projeto de Lei Complementar
nº 17/2007, do Ministério Público. Já tivemos a oportunidade, em
outras épocas, de tratar dessa matéria junto ao Ministério Público,
sempre olhando o lado, e apenas um lado, o dos Promotores. Essa é
a discussão que a Assembléia Legislativa tem feito nesses últimos
dias, justamente para criar responsabilidade para os Promotores, que,
infelizmente, prestaram um bom serviço até então, mas que, há uns
três ou quatro anos, passaram a ser os paladinos da moralidade e
procuraram estar acima de todas as instituições, de todas as
organizações, às vezes sem respeitar as individualidades, sem
respeitar as famílias, antes de condená-las.

Primeiro, condenam; depois, denunciam. Os homens públicos
também têm famílias, filhos, esposas, irmãos e amigos, que sofrem
muito com os ataques gratuitos de alguns Promotores que agem
dessa forma, sob o manto da impunidade deles próprios. Todavia,
eles se esquecem disso.

Eles podem fazer isso, e não temos o direito de sequer questionar
suas atitudes. Deputado Ademir Lucas, é preciso mudar essa
situação. A Assembléia Legislativa de Minas Gerais está dando um
grito de liberdade para o Brasil, até para atender ao chamamento que
fez, esta semana, o Presidente Lula, que deixou bem claro que as
ações de alguns Promotores estão passando dos limites. É preciso
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haver limite. A Assembléia de Minas está fazendo essa discussão,
motivo pelo qual sinto grande alegria, pois tenho cobrado um
posicionamento do Parlamento, principalmente do Parlamento
mineiro, contra os excessos cometidos pela imprensa, pelo Ministério
Público e, talvez, pela Justiça. Tenho feito isso, pois vemos as coisas
acontecerem, assistimos a tudo passivamente e não tomamos
providências.

Esqueceram-se até de que o Poder Legislativo é que legisla. Hoje,
no Estado de Minas Gerais, observamos que todas as secretarias de
Estado, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o Ministério Público,
enfim, todo o mundo está legislando, com exceção do Poder
Legislativo. Por que isso acontece? Porque estamos permitindo. De
que forma eles estão legislando? Por meio de portarias, decretos e
resoluções internas, que, para eles, passam a ter poder de lei.
Precisamos mudar essa lógica.

Quanto aos últimos decretos editados pelo governo do Estado,
tenho dito que todos ou praticamente todos estão na contramão do
que o Governador Aécio Neves pensou e fez para Minas Gerais. Ou
seja, tudo o que ele fez nos últimos quatro anos está sendo
desmanchado, em virtude dos excessos cometidos por algumas
pessoas que ocupam cargos de primeiro e de segundo escalões.
Dessa forma, estão substituindo a Assembléia Legislativa e até a
própria proposta política do Governador. Estão determinando o que
vai ser feito.

Tenho dito que, na Assembléia, as últimas votações, principalmente
as que ocorreram esta semana, fogem totalmente daquilo que o
Governador sonhou para o nosso Estado. Perguntei a um Deputado
ligado ao Governador se ele tinha conhecimento do que estávamos
votando aqui, e ele me respondeu: “Falamos com o fulano do
governo”. Diante de sua resposta, falei: O fulano do governo não é o
Governador. O Governador se chama Aécio Neves, e tenho certeza
de que ele não sabe o que estamos votando aqui.

Votamos um aumento para o pessoal da Secretaria de Fazenda, por
meio de decreto interno da Secretaria. Isso está errado. Votamos
também, de forma equivocada, aposentadorias. Repito: isso está
errado, visto que foge às normas legais, constitucionais. Agora,
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estamos votando a proposta do Ministério Público, que está querendo
mais uma gratificação. É certo que o Ministério Público possui
orçamento próprio, cuja responsabilidade de gestão é dos
Procuradores. Penso até que isso não teria problema, porque o
referido órgão tem limite orçamentário e financeiro.

Estamos vendo um decreto editado pela Secretaria de Meio
Ambiente, que criou sistemas de multas totalmente equivocadas.
Entendo que essas multas somente poderiam ser editadas por meio
de leis, e não de decretos. Estamos assistindo a tudo isso
passivamente.

Antes de chegarmos, alguns Deputados questionavam a reforma
político-partidária, diziam que o Congresso não vai fazê-la. Na minha
opinião, não fará mesmo. Sabem o que vai acontecer? O TSE vai,
então, normatizar as eleições do próximo ano, fazendo as
modificações.

Nós, políticos, iremos ver, mais uma vez, a nossa responsabilidade
ser cumprida por outros órgãos ou Poderes. Isso acontecerá porque o
Congresso Nacional não quer fazer essa legislação; não tem coragem
para modificá-la. Deputado Ademir Lucas, só faremos mudanças se
incomodarmos alguém. Caso contrário, continuará sendo ajeitamento.
Se não se pode incomodar ninguém, não se está fazendo mudança,
você está ajeitando. No ajeitamento, não é preciso mexer, porque já
estamos ajeitados em nosso sistema político-partidário.

Por que o Congresso Nacional é fraco? Hoje a classe política está
fraca justamente por falta de lideranças. Deixamos que se criassem
partidos sem nenhuma vinculação ideológica, apenas para atender a
interesses de um ou de outro; às vezes para dar força a uma
determinada liderança. Na verdade, os donos dos partidos políticos
pequenos nem disputar eleição eles disputam, limitam-se a vender
cargos, tempo na televisão, etc.

Estamos denunciando essas situações, mas não tomamos
providências; o Congresso Nacional não toma providências. Temos de
começar a fazer alguma coisa. A Assembléia Legislativa de Minas
Gerais está dando um bom exemplo trazendo o tema Ministério
Público para ser discutido novamente.

Depois da Constituição de 1988, eles só vieram agregando



485

vantagens e direitos, sem agregar responsabilidade dos seus agentes,
os Promotores Públicos. Parece até que eles trabalham para a
imprensa. Hoje vi estampado no jornal que o Promotor deu nove dias
ao Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Totó Teixeira,
para proceder à demissão dos parentes de Vereadores. Disseram
que, se ele não tomar as providências, irão para a Justiça.

Com essa declaração, o Promotor mostrou que está a serviço da
imprensa. Isso não tem incomodado a opinião pública, mas apenas a
meia dúzia de pessoas, principalmente ao Ministério Público, que
trouxe o problema do nepotismo como uma bandeira. Aliás,
equivocada, porque a nossa legislação não proíbe o nepotismo. Se é
que existe nepotismo. E se é isso que querem dizer.

Há pouco tempo, disse para a imprensa que a minha sobrinha, há
16 anos, é minha Chefe de Gabinete. Perguntei para a moça da
imprensa: “Vocês estão questionando o quê? Que ela trabalha ou que
ela recebe”. Se houver a proibição de ela receber pela Assembléia
Legislativa, logicamente ela não receberá, porque eu e a Assembléia
Legislativa cumpriremos a lei. Mas, se vocês chegarem aqui, poderão
verificar que ela vai estar trabalhando no mesmo lugar, porque não
abrirei mão de minha funcionária. Ou será que parente de político
também não poderá nem freqüentar o gabinete do político?
Precisamos parar com essa hipocrisia do Ministério Público.

O povo tem de reagir. Eles estão dando ibope para a imprensa,
massacrando os coitados dos Vereadores. Mas, na verdade, acho que
não estão atingindo os Vereadores. O Presidente da Câmara de Belo
Horizonte merece todo o nosso respeito por estar enfrentando essa
situação. Podem ir para a Justiça discutir a questão. Há várias
decisões contra alguns Promotores que, absurdamente, Deputado
Antônio Genaro, chegam ao interior e obrigam as Câmaras Municipais
a votarem uma lei contra o nepotismo, a fim de obrigar o Prefeito a
demitir funcionários que, às vezes, pode ser um irmão ou outro
parente qualquer.

Que força tem o Ministério Público para fazer o que estão fazendo?
Presidente Dalmo, o que estamos discutindo são os excessos
cometidos pelo Ministério Público. Temos de reagir, sim. Até então,
todo o mundo tinha medo de falar de Promotor ou do Ministério
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Público. Parece que isso acabou aqui, na Assembléia Legislativa.
Estamos vendo que todos os Deputados, Deputado Gilberto

Abramo, estão ansiosos, e não para a perseguição ou para ficar
brigando com o Ministério Público, porque isso não interessa ao Poder
Legislativo, e muito menos para o Ministério Público. Mas precisamos
criar responsabilidades e limites para as ações desses senhores que
hoje querem mandar, comandar e desmandar no Estado de Minas
Gerais.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
serei breve no meu aparte, até porque, se o Promotor está dizendo
que entrará na Justiça para que os parentes dos Vereadores sejam
demitidos, ele demonstrou claramente que a recomendação não tem
força de lei. Se tivesse força de lei, por que entraria na Justiça
pedindo a demissão?

Ele assim já demonstra o próprio erro e, ainda, que não tem força. A
Câmara Municipal, por sua vez, também tem de se posicionar nesse
sentido. Quer ir para a Justiça? Tudo bem. Mas nós também iremos
para a Justiça, porque isso não tem força de lei

Esse exagero tem o objetivo de mostrar para a mídia e para a
população que se está trabalhando, e até para justificar o salário que
recebem. Precisamos impor limites. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Creio que essa discussão é uma
hipocrisia. Aliás, é uma hipocrisia a bandeira levantada pelo Ministério
Público. É uma hipocrisia tamanha, que não tem a mínima lógica.
Querer discutir o empreguismo é uma coisa, mas estabelecer essa
proibição ao cidadão que disputa eleição de quatro em quatro anos é
outra. Não temos cargo vitalício nem ganhamos o salário que ganha
um Promotor. Disputamos eleições de quatro em quatro anos. Não
poder trazer pessoas de nossa confiança, como parente, irmão,
esposa, sobrinho, porque o Ministério Público acha que não pode é
um absurdo. Estamos assistindo a isso passivamente porque tem
dado ibope.

Na última pesquisa realizada, com 214 entrevistados, 92% não
sabiam o que era nepotismo. Todavia a imprensa insiste em falar
disso, deixando transparecer para a sociedade que o Vereador fulano
de tal está praticando nepotismo. A pessoa que não sabe o que
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significa a palavra “nepotismo” pensa que ele está cometendo um
crime. Há um massacre em cima dessas pessoas que ocupam cargo
público.

Tenho orgulho de ser Deputado. Tenho orgulho de dizer que nunca
escondi os meus parentes que trabalham em meu gabinete. A
imprensa não precisa preocupar-se com esse assunto. Eu defendo
essa questão e disse isso para os jornalistas que me procuraram.
Perguntei-lhes o que eles queriam discutir: que não pode trabalhar ou
que não pode receber? Precisamos discutir a questão com a própria
imprensa, que não tem prestado um bom serviço à democracia. A
imprensa esqueceu-se de que, numa ditadura, como está ocorrendo
na Venezuela, o primeiro órgão que fecham é a imprensa e, depois, o
Parlamento. Achar que está imune a essas possíveis mudanças no
sistema político é querer tapar o sol com a peneira. Precisamos
discutir essas questões com coragem, e não com perseguição,
levantando números.

O Deputado Ademir Lucas sofreu perseguição nas mãos de um
Promotor. Está estampado que era perseguição, e não podemos fazer
nada contra ele. Temos de assistir passivamente aos ataques, às
denúncias, à utilização da imprensa para denegrir a imagem do
Deputado, porque ele é imune, impune, não tem responsabilidade
nem limites. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/2007

EMENDA Nº 1
Dê-se aos §§ 1º e 9º do art. 67 e ao inciso XI do art. 69 da Lei

Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, a seguinte redação:
“Art. 67 - (...)
§ 1º - As notificações e requisições previstas neste artigo, quando

tiverem como destinatários exclusivos para a prática do ato o
Governador do Estado ou o Vice-Governador do Estado, o Advogado-
Geral do Estado, Secretário de Estado, membro da Assembléia
Legislativa, magistrado, membro do Ministério Público, Conselheiro do
Tribunal de Contas, Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara
Municipal, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça,
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mediante requerimento de membro do Ministério Público.
(....)
§ 9º - Na hipótese do inciso XIV do "caput" deste artigo, as

notificações e requisições, quando tiverem como destinatários
exclusivos para a prática do ato o Governador do Estado ou o Vice-
Governador do Estado, o Advogado-Geral do Estado, Secretário de
Estado, membro da Assembléia Legislativa, magistrado, membro do
Ministério Público, Conselheiro do Tribunal de Contas, Prefeito
Municipal ou Presidente da Câmara Municipal, serão requeridas pelo
Procurador-Geral de Justiça.”;

“Art. 69 - (...)
XI - exercer as atribuições previstas no art. 129, II e III, da

Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o
Governador do Estado ou o Vice-Governador do Estado, o Advogado-
Geral do Estado, Secretário de Estado, membro da Assembléia
Legislativa, magistrado, membro do Ministério Público, Conselheiro do
Tribunal de Contas, Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara
Municipal e quando, por ato praticado em razão de suas funções,
contra estes deva ser ajuizada a competente ação;”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Antônio Júlio - Paulo Cesar.
Justificação: Esta proposição visa alterar a redação dos §§ 1º e 9º

do art. 67, da Lei Complementar nº 34, de 1994, que dispõe sobre a
organização do Ministério Público do Estado e dá outras providências.
O dispositivo em questão tem o escopo de autorizar a Advocacia-
Geral do Estado - AGE -, no âmbito do Poder Executivo, a defender,
judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente, os Prefeitos
Municipais, em decorrência do exercício regular das atividades
institucionais, quando forem vítimas ou apontados como autores de
ato ou omissão definido como crime ou contravenção penal.

A título de ilustração, cabe ressaltar que a citada lei complementar já
prevê a prerrogativa legal da AGE para promover a defesa dos
membros dos Poderes do Estado, dos titulares de Secretarias e
demais órgãos do Poder Executivo, o que abrange os servidores
efetivos e os ocupantes de cargos de direção e assessoramento dos
órgãos públicos e das entidades autárquicas e fundacionais.
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No terreno das normas gerais, a matéria encontra respaldo no
“caput” do art. 2°-A da Lei Complementar n° 83, de 2005, a qual, por
sua vez, remete ao art. 22 da Lei Federal n° 9.028,  de 12/4/95, no
tocante à Advocacia-Geral da União.

Note-se, ademais, que o “caput” do art. 327 do Código Penal
(Decreto-Lei n° 2.848, de 1940) estabelece:

“Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais,
quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo,
emprego ou função pública”.

Corroborando tal norma, há que se levar em consideração a doutrina
consensual defendida, entre outros, por Hely Lopes Meirelles,
segundo a qual são agentes públicos todas as pessoas físicas
incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exercício de alguma
função estatal. Os agentes, ensina mestre Hely, normalmente
desempenham funções do órgão, distribuídas entre os cargos de que
são titulares, mas excepcionalmente podem exercer funções sem
cargo.

Ressalte-se que constituiria discriminação contrária ao princípio
isonômico se o Poder Público se eximisse das eventuais defesas
judicial e extrajudicial desses agentes, como reconhece o Advogado-
Geral do Estado, Sr. José Bonifácio Borges de Andrada, em
exposição de motivos sobre a matéria encaminhada a esta Casa
Legislativa.

Se os Prefeitos Municipais são considerados servidores públicos
pela legislação penal brasileira, é juridicamente admissível que a
Advocacia-Geral do Estado promova a defesa jurídica desses
profissionais, desde que ajam no exercício de suas atribuições
institucionais.

EMENDA Nº 2
Acrescente-se onde convier:
“Art. - O art. 39 da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de

1994, fica acrescido do seguinte inciso XXIX:
“Art. 39 - (...)
XXIX - receber reclamações contra a atuação de Promotores,

promovendo sindicâncias e propondo a sua remoção ou penas
disciplinares conforme os resultados daquela”.”.
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Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Adalclever Lopes

EMENDA Nº 3
Acrescente-se onde convier:
“Art. - O art. 4º da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de

1994, fica acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 4º - (...)
Parágrafo único - Os órgãos colegiados mencionados neste artigo

publicarão, no órgão oficial do Estado, as atas e respectivas decisões
para o conhecimento público da sociedade, ficando responsabilizado,
o servidor que não o fizer devidamente, perante a Corregedoria-Geral,
podendo para tanto qualquer pessoa promover a respectiva
denúncia.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Adalclever Lopes

EMENDA Nº 4
Acrescente-se onde convier:
“Art. - O art. 55 da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de

1994, fica acrescido do seguinte inciso VIII:
“Art. 55 - (...)
VIII - receber reclamações ou pedidos de informações, devendo as

primeiras serem encaminhadas à Corregedoria e as últimas
devidamente respondidas aos interessados.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Adalclever Lopes

EMENDA Nº 5
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 66 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de

1994, passa a vigorar acrescido do seguintes incisos §§ 2º e 3º,
passando seu parágrafo único a § 1º:

‘Art. 66 - (...)
§ 2º - Nas hipóteses do inciso VI do art. 66, poderá o Ministério

Público propor a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta -
Tac.

§ 3º - O Termo de Ajustamento de Conduta firmado deverá ser
publicado no diário oficial do Estado.’.”.
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Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Antônio Genaro
Justificação: Por meio do Termo de Ajustamento de Conduta, os

órgãos públicos legitimados para propor ação civil pública tomam do
causador de danos a interesses difusos e coletivos o compromisso por
escrito de adequar sua conduta às exigências da lei, sob pena de
cominações. Em caso de descumprimento das obrigações assumidas,
o compromisso firmado passa a constituir título executivo extrajudicial.
É o que prevê o § 6º da Lei de Ação Civil Pública.

Mediante esse instrumento, o causador do dano a interesses
transindividuais (meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural,
ordem urbanística, etc.) obriga-se a adequar sua conduta às
exigências da lei. O objeto do compromisso de ajustamento pode
versar sobre qualquer obrigação de fazer ou não fazer, no zelo de
quaisquer interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, o
que inclui a proteção de danos efetivos ou potenciais.

Há, pois, um reconhecimento, pelo causador do dano, de que a
conduta até então desenvolvida não estava conforme as exigências
legais, comprometendo-se, a partir de então, a adequar-se ao preceito
legal, submetendo-se à imposição de cominações pecuniárias (multa
“astreintes”), tendo o Termo de Ajustamento de Conduta valor de título
executivo extrajudicial.

A emenda que apresentamos visa a obrigar a publicação, no diário
oficial do Estado, dos termos firmados. Trata-se de medida que visa a
garantir o princípio constitucional da publicidade. Por isso, contamos
com o apoio dos nobres pares à aprovação da proposta.

EMENDA Nº 6
Acrescente-se onde convier:
“Art. .... - O art. 69 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro

de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XV:
‘Art. 69 - (...)
(...)
XV - exercer as atribuições previstas no art. 129, II e III, da

Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o Vice-
Governador do Estado, o Advogado-Geral do Estado, Secretário de
Estado, membro da Assembléia Legislativa, Magistrado, membro do
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Ministério Público ou Conselheiro do Tribunal de Contas, salvo o
ajuizamento de ação civil pública.’.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Antônio Genaro

EMENDA Nº 7
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994,

passa a vigorar acrescido do seguinte art. 68-A:
‘Art. 68-A - As despesas dos atos processuais pagas pelo Ministério

Público nas causas em que for vencido, na forma da legislação
processual civil, correrão por conta de dotação orçamentária
específica do orçamento do Ministério Público.’.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Antônio Genaro
Justificação: O art. 27 da Lei Federal nº 5.869, 11/1/73, que instituiu

o Código de Processo Civil, dispõe que “as despesas dos atos
processuais, efetuados a requerimento do Ministério Público ou da
Fazenda Pública, serão pagas a final pelo vencido”. Já o art. 81 da
mesma lei dispõe que o Ministério Público exerce o direito de ação
nos casos previstos em lei, cabendo-lhe, no processo, os mesmos
poderes e ônus que às partes. Vê-se, pois, que o Ministério Público
deve arcar com o pagamento das custas judiciais nas ações por ele
ajuizadas as quais forem julgadas improcedentes. Tal regra de Direito
Processual Civil comporta exceções, como no caso da Ação Civil
Pública, quando não há má-fé do autor. O pagamento, pelo Ministério
Público, das custas processuais nos processos em que for vencido
consiste em despesa custeada com dinheiro público. Por isso, faz-se
necessário tornar possível o controle pela população da realização
dessas despesas. Assim, a emenda apresentada visa a dotar de mais
transparência a execução financeiro-orçamentária do Ministério
Público. Tem por finalidade assegurar a observância do princípio da
publicidade da administração pública. Por isso, contamos com o apoio
dos nobres pares à sua aprovação.

EMENDA Nº 8
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 39 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de
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1994, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XXXI:
“Art. 39 - (...)
XXXI - publicar na internet, até o dia 15 de março de cada ano,

relatório contendo as ações ajuizadas por membro do Ministério
Público, informações sobre sua tramitação processual, conforme os
Anexos II e III, bem como o percentual de ações julgadas procedentes
e improcedentes.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Antônio Genaro
Justificação: A emenda apresentada visa a assegurar informação à

população sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público e
a eficiência e eficácia das suas ações. Tem amparo, pois, nos
princípios constitucionais da publicidade, da eficiência e, sobretudo,
da transparência.

*- A tabela referente ao Anexo II foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 7.7.2007.

*- A tabela referente ao Anexo III foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 7.7.2007.

EMENDA Nº 9
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 39 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de

1994, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XXXII:
“Art. 39 - (...)
XXXII - disponibilizar na internet a relação dos processos que, nos

termos do art. 74, XV, e do art. 72, VIII, não tenham sido devolvidos
no prazo legal, com pareceres ou manifestações cabíveis,
identificando a espécie e o número do feito, o nome das partes e
indicando, fundamentalmente, as razões do atraso e a data de
recebimento dos autos.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Antônio Genaro

EMENDA Nº 10
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 39 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de

1994, passa a vigorar acrescido do seguintes inciso XXXII e § 5º :
‘Art. 39 - (...)
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XXXII - receber denúncia ou reclamação apresentada por qualquer
pessoa do povo sobre irregularidade ou abuso cometido por membro
do Ministério Público, dando o encaminhamento que for de direito e
instaurando, se for o caso, o devido processo disciplinar, cuja abertura
deverá ser publicada no diário oficial;

§ 5º  - As denúncias e reclamações a que se referem os incisos
XXIX e XXXII deverão ser encaminhadas ao Conselho Nacional do
Ministério Público, para conhecimento e providências de direito.’.”

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Antônio Genaro
Justificação: O Corregedor-Geral do Ministério Público, em razão

das atribuições que lhe foram conferidas, deve receber e examinar
essas denúncias e reclamações e tomar as providências de direito,
como, por exemplo, instaurar processo disciplinar administrativo
contra membro da instituição.

A Emenda à Constituição da República nº 45, de 2004, instituiu o
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. A esse órgão
compete o controle da atuação administrativa e financeira do
Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais dos seus
membros. Nos termos do inciso III do § 2º do art. 130-A da
Constituição da República, ao CNMP cabe receber e conhecer das
reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da
União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem
prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição,
podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a
remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou
proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções
administrativas, assegurada ampla defesa.

Verifica-se, então, que a emenda apresentada visa a adequar a
legislação estadual à Emenda Constitucional nº 45.

EMENDA Nº 11
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 39 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de

1994, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos XXX e § 3º:
‘Art. 39 - (...)
XXX - publicar no diário oficial do Estado, até o dia 15 de cada mês,
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a relação de todos os inquéritos civis públicos em tramitação, com os
respectivos números, data de abertura, nome do investigado e nome
do membro do Ministério Público responsável.

§ 3º - Os inquéritos civis deverão receber numeração seqüencial. ’.”.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Antônio Genaro
Justificação: O inquérito civil é um procedimento administrativo

investigatório, de caráter pré-processual, que se realiza
extrajudicialmente, a cargo do Ministério Público, destinado a colher
elementos para a propositura de ação civil pública.

Trata-se de procedimento preparatório, de função instrumental, de
instauração facultativa, destinado a apurar a ocorrência de fato
antijurídico e a fornecer meios de prova e convicção para a
propositura da ação civil pública. Assim, ele pode ser dispensado,
caso as provas sejam colhidas por outros meios. Por outro lado, sua
instauração não obriga o Ministério Público a propor a ação civil
pública e tampouco impede a propositura da ação por outra entidade
legitimada.

O inquérito civil é composto por três fases: instauração, instrução e
conclusão. Durante o inquérito civil, é possível a efetivação do
compromisso de ajustamento de conduta, sobre o qual já discorremos.
Sendo firmado o compromisso, o inquérito civil é arquivado.

Por outro lado, o não-cumprimento do compromisso de ajustamento
de conduta enseja a execução do título executivo formado por ele.

Finda a instrução do inquérito civil, ele poderá ser arquivado ou será
proposta a ação civil pública. O arquivamento do inquérito ocorre
quando o Ministério Público conclui que não há elementos para a
propositura da ação ou que não houve lesão nem ameaça ao
interesse metaindividual. O arquivamento ocorre também, como já
vimos, quando as partes firmam o compromisso de ajustamento de
conduta.

A numeração seqüencial do inquérito civil é importante para fins de
controle. Pelo mesmo motivo, faz-se necessária a publicação, no
diário oficial do Estado, da relação dos inquéritos instaurados e
daqueles que estejam tramitando fora do prazo. Trata-se de medida
necessária para dar transparência às ações do Ministério Público.
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EMENDA Nº 12
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 66 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de

1994, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2º e 3º, passando
seu parágrafo único a § 1º:

‘Art. 66 - (...)
§ 2º - Nas hipóteses do inciso VI do art. 66, poderá o Ministério

Público propor a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta -
Tac.

§ 3º - O Termo de Ajustamento de Conduta firmado deverá ser
publicado no diário oficial do Estado.

§ 4º - O pagamento das despesas com a publicação da matéria a
que se refere o § 3º será feito pelo Ministério Público, por meio de
dotação do próprio orçamento.’.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Antônio Genaro
Justificação: Por meio do Termo de Ajustamento de Conduta, os

órgãos públicos legitimados para propor ação civil pública tomam do
causador de danos a interesses difusos e coletivos o compromisso por
escrito de adequar sua conduta às exigências da lei, sob pena de
cominações. Em caso de descumprimento das obrigações assumidas,
o compromisso firmado passa a constituir título executivo extrajudicial.
É o que prevê o § 6º da Lei de Ação Civil Pública.

Mediante esse instrumento, o causador do dano a interesses
transindividuais (meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural,
ordem urbanística, etc.) obriga-se a adequar sua conduta às
exigências da lei. O objeto do compromisso de ajustamento pode
versar sobre qualquer obrigação de fazer ou não fazer, no zelo de
quaisquer interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, o
que inclui a proteção de danos efetivos ou potenciais.

Há, pois, um reconhecimento, pelo causador do dano, de que a
conduta até então desenvolvida não estava conforme as exigências
legais, comprometendo-se, a partir de então, a adequar-se ao preceito
legal, submetendo-se à imposição de cominações pecuniárias (multa
“astreintes”), tendo o Termo de Ajustamento de Conduta valor de título
executivo extrajudicial.
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A emenda que apresentamos visa a obrigar a publicação, no diário
oficial do Estado, dos termos firmados. Trata-se de medida que visa a
garantir o princípio constitucional da publicidade. Por isso, contamos
com o apoio dos nobres pares à aprovação da proposta.

EMENDA Nº 13
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O inciso VIII do art. 39 da Lei Complementar nº 34, de 12 de

setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 39 - (...)
VIII - instaurar, de ofício, por provocação do órgão da Administração

Superior do Ministério Público, do Procurador-Geral de Justiça ou por
comissão da Assembléia Legislativa, processo disciplinar
administrativo contra membro da instituição;’.”

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: Por força do art. 60, § 2º, inciso V, da Constituição do

Estado, as comissões da Assembléia Legislativa têm competência
para receber petição, reclamação, representação ou queixa de
qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidade
públicas. Trata-se de atribuição inerente à função de controle externo
exercida pelo Poder Legislativo.

Por outro lado, o Corregedor-Geral do Ministério Público, em razão
das atribuições que lhe foram conferidas, deve receber e examinar
essas denúncias e reclamações e tomar as providências de direito,
como, por exemplo, instaurar processo disciplinar administrativo
contra membro da instituição.

EMENDA Nº 14
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O § 9º do art. 67 da Lei Complementar nº 34, de 12 de

setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 67 - (...)
§ 9º - Na hipótese do inciso XIV do "caput" deste artigo, as

notificações e requisições, quando tiverem como destinatários
exclusivos para a prática do ato o Governador do Estado, membro do
Poder Legislativo Estadual, Desembargador, Juiz do Tribunal Militar,
Conselheiro do Tribunal de Contas, Secretário de Estado e Prefeito de
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Município com população superior a 100 mil habitantes, serão
requeridas pelo Procurador-Geral de Justiça, vedada a delegação.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gilberto Abramo

EMENDA Nº 15
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O § 1º do art. 67 da Lei Complementar nº 34, de 12 de

setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 67 - (...)
§ 1º - As notificações e requisições previstas neste artigo, quando

tiverem como destinatários exclusivos para a prática do ato o
Governador do Estado, os membros do Poder Legislativo Estadual, os
Desembargadores, Juízes dos Tribunais de Alçada e Militar,
Conselheiro do Tribunal de Contas, Secretários de Estado e Prefeitos
de Municípios com população superior a 100 mil habitantes, serão
encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça, mediante
requerimento do membro do Ministério Público, vedada a
delegação.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gilberto Abramo

EMENDA Nº 16
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica suprimido o inciso VI do art. 67 da Lei Complementar

nº 34, de 12 de setembro de 1994.”.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gilberto Abramo

EMENDA Nº 17
O inciso VII do art. 67 da Lei Complementar nº 34, de 12 de

setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“VII - solicitar meios materiais e servidores públicos, por prazo não

superior a 90 (noventa) dias, para o exercício de atividades técnicas
ou especializadas, nos procedimentos administrativos afetos à sua
área de atuação;”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gilberto Abramo

EMENDA Nº 18
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Acrescente-se ao § 1º do art. 103 da Lei Complementar nº 34, de 12
de setembro de 1994, os incisos IV a X:

“Art. 103 - (...)
IV - abuso no direito de ação;
V - abuso de autoridade;
VI - reiterados abandonos dos prazos processuais;
VII - omissão de manifestação nos processos cuja participação do

Ministério Público for determinada nos códigos processuais;
VIII - excessiva quantidade de ações julgadas improcedentes;
XIX - ação temerária;
X - litigância de má-fé.”.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gilberto Abramo

EMENDA Nº 19
O art. 102 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 102 - O tempo de estagiário no Ministério Público será contado

para todos os efeitos legais até o máximo de 1 (um) ano.”.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gilberto Abramo

EMENDA Nº 20
O art. 93 da Lei Complementar 34, de 12 de setembro de 1994,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 93 - Os estagiários do Ministério Público, auxiliares das

Promotorias de Justiça, serão nomeados pelo Procurador-Geral de
Justiça por período não superior a 1(um) ano.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gilberto Abramo

EMENDA Nº 21
O art. 96 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 96 - Os estagiários do Ministério Público exercerão suas

funções pelo período máximo de um ano, em expediente não superior
a quatro horas diárias, sendo vedado o exercício de estágio nos
sábados, domingos, feriados e recessos forenses.

§ 1º - É garantido ao estagiário 15 dias de férias no período de férias



500

letivas.
§ 2º - Cada Promotor poderá solicitar o auxílio de até dois

estagiários.”.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gilberto Abramo

EMENDA Nº 22
O § 5º do art. 119 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de

1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 119 - (...)
§ 5º - Resolução do Procurador-Geral de Justiça disciplinará o

pagamento da gratificação por cumulação de atribuições, no valor de
até 10% (dez por cento) sobre o valor do subsídio, ao membro do
Ministério Público que for designado, nos termos do art. 200 desta lei,
para atender, concomitantemente, em substituição, mais de uma
Procuradoria de Justiça ou Promotoria de Justiça na mesma Comarca
em que for titular.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gilberto Abramo

EMENDA Nº 23
O § 1º do art. 105 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 105 - (...)
§ 1º - Quando no curso da investigação houver indício de prática de

infração penal por parte de membro do Ministério Público, a
autoridade policial, civil ou militar, remeterá, imediatamente, sob pena
de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral de
Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Corregedor-
Geral a quem competirá dar prosseguimento à apuração da prática de
infração mediante inquérito, cuja abertura será publicada no órgão
oficial ‘Minas Gerais’.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gilberto Abramo

EMENDA Nº 24
Acrescente-se ao art. 209 da Lei Complementar nº 34, de 12 de

setembro de 1994, o seguinte § 5º:
“Art. 209 - (...)
§ 5º - Toda e qualquer penalidade aplicada ao Membro do Ministério
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Público deverá ser comunicada ao Conselho Nacional do Ministério
Público, publicada no órgão oficial ‘Minas Gerais’ e disponibilizada no
‘site’ oficial do Ministério Público.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gilberto Abramo

EMENDA Nº 25
Inclua-se onde couber:
“Art. ... Toda e qualquer concessão de gratificação ou indenização

deverá ser publicada no órgão oficial ‘Minas Gerais’ em até 3 dias
após a sua concessão, contendo o seu valor e o nome do
beneficiado.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Vanderlei Miranda - Gilberto Abramo.

EMENDA Nº 26
O parágrafo 2º do art. 103 passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 2º - A ação penal para decretação da perda do cargo será

proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de
Justiça, após autorização da Câmara de Procuradores de Justiça, na
forma desta lei.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Vanderlei Miranda - Gilberto Abramo.

EMENDA Nº 27
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 67 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de

1994, fica acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 67 - (...)
Parágrafo único - Nos casos indicados neste artigo, se ficar

comprovado o abuso de poder ou má-fé, o autor da providência
poderá ser punido disciplinarmente ou submeter-se a processo
criminal.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gustavo Valadares

EMENDA Nº 28
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O inciso VI do art. 106 da Lei Complementar nº 34, de 12 de

setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 106 - (...)
VI - ingressar e transitar livremente, com o devido respeito às

principais autoridades das instituições e repartições.”.”.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gustavo Valadares

EMENDA Nº 29
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 106 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro

de 1994, fica acrescida do seguinte parágrafo único:
“Art. 106 - (...)
Parágrafo único - Nas providências indicadas neste artigo, quando

envolverem membros de Tribunais ou setores de competência dos
juizados, os membros do Ministério Público só poderão realizar suas
tarefas após o deferimento da autoridade judiciária.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gustavo Valadares

EMENDA Nº 30
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Acrescente-se ao art. 69 da Lei Complementar nº 34, de 12

de setembro de 1994, o inciso XIV:
“Art. 69 - (...)
XIV - requisitar, de qualquer membro do Ministério Público, a pedido

de terceiros que tenham motivos legais para tanto, informações
relativas aos seus procedimentos judiciais, podendo tomar, se for o
caso, medidas cabíveis sobre o assunto.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gustavo Valadares

EMENDA Nº 31
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 208 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro

de 1994, fica acrescido dos seguintes parágrafos:
§ 1º - Qualquer cidadão poderá fazer representação contra membro

do Ministério Público, indicando infrações disciplinares ou crimes, o
qual deverá tramitar na Corregedoria, com solução no máximo em
seis meses, encaminhando-se aos setores competentes do Poder
Judiciário a denúncia para o processo penal.
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§ 2º - Será destituído, em virtude de omissão administrativa, membro
da Corregedoria que não cumprir o disposto no parágrafo anterior.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gustavo Valadares

EMENDA Nº 32
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 177 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro

de 1994, fica acrescido do seguinte §5º:
§ 5º - O Promotor de Justiça que tiver contra ele reclamação em

andamento na Corregedoria não terá direito a promoção. Na hipótese
de indeferimento da reclamação, esta será registrada em pasta
funcional, podendo a qualquer tempo ser analisada, nas hipóteses de
desenvolvimento na carreira.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gustavo Valadares

EMENDA Nº 33
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 165 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro

de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 165 - Após entrar em exercício, o Promotor de Justiça

substituto ficará à disposição do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional pelo período mínimo de noventa dias,
para estágio de orientação e preparação, devendo submeter-se a um
treinamento prático nos prédios forenses para tomar conhecimento da
importância das atividades da Defensoria Pública e das práticas dos
juizados.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gustavo Valadares

EMENDA Nº 34
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Acrescente-se ao art. 69 da Lei Complementar nº 34, de 12

de setembro de 1994, o seguinte inciso XIV:
“Art. 69 - (...)
XIV - requisitar, de qualquer membro do Ministério Público, a pedido

de terceiros que tenham motivos legais para tanto, informações
relativas aos seus procedimentos judiciais, podendo tomar, se for o
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caso, medidas cabíveis sobre o assunto.”.”.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gustavo Valadares

EMENDA Nº 35
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 66 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de

1994, fica acrescido do seguinte § 2º , transformando-se o seu
parágrafo único em §1º:

“Art. 66 - (...)
§ 2º - Se ficar comprovado que as providências de que trata este

artigo foram tomadas sem provas nem fundamentos, com objetivo de
sentido pessoal ou com má-fé, o autor sofrerá processo disciplinar ou
criminal e, conforme o caso, responderá por perdas e danos.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gustavo Valadares

EMENDA Nº 36
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A alínea “a” do inciso I do art. 67 da Lei Complementar nº

34, de 12 de setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 67 - (...)
I - (...)
a - expedir notificações para acolher depoimento ou esclarecimento

e, em caso de não-atendimento, que considerar injustificado, requerer
ao Juiz competente autorização para requisitar condução coercitiva
pelas Polícias Militar ou Civil, ressalvadas as prerrogativas em lei
estadual ou federal.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gustavo Valadares

EMENDA Nº 37
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O inciso XI do art. 67 da Lei Complementar nº 34, de 12 de

setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 67 - (...)
XI - requisitar, no exercício de suas atribuições, o auxílio de força

policial, até mesmo contra os próprios membros da instituição, o que
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será feito em sigilo.”.”.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Gustavo Valadares

EMENDA Nº 38
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 39 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de

1994, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XXIX:
‘Art. 39 - (...)
XXIX - examinar as informações e os relatórios encaminhados por

comissão da Assembléia Legislativa relativos a denúncia ou
reclamação apresentada por qualquer do povo sobre irregularidade ou
abuso cometido por membro do Ministério Público, dando o
encaminhamento que for de direito e instaurando, se for o caso, o
devido processo disciplinar, cuja abertura deverá ser publicada no
diário oficial.’.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Sebastião Costa
Justificação: Por força do art. 60, § 2º, inciso V, da Constituição do

Estado, as comissões da Assembléia Legislativa têm competência
para receber petição, reclamação, representação ou queixa de
qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidade
públicas. Trata-se de atribuição inerente à função de controle externo
exercida pelo Poder Legislativo.

Por outro lado, o Corregedor-Geral do Ministério Público, em razão
das atribuições que lhe foram conferidas, deve receber e examinar
essas denúncias e reclamações e tomar as providências de direito,
como, por exemplo, realizar inspeção para verificação de regularidade
de serviço ou instaurar processo disciplinar administrativo contra
membro da instituição.

EMENDA Nº 39
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - As multas aplicadas pelo Ministério Público Estadual em

decorrência de Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta deverão
ser recolhidas ao Tesouro Estadual, salvo quando houver
determinação legal específica para outro fim.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
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Sebastião Costa
EMENDA Nº 40

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 69 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de

1994, passa a vigorar acrescido dos seguintes inciso XI-A:
“Art. 69 - (...)
XI-A - instaurar procedimentos investigatórios e promover o inquérito

civil nas hipóteses previstas no art. 129, II, da Constituição Federal, e
para a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos, quando a responsabilidade for
decorrente de ato praticado pelo Vice-Governador do Estado ou pelo
Advogado-Geral do Estado ou por Secretário de Estado, membro da
Assembléia Legislativa, Magistrado, membro do Ministério Público ou
Conselheiro do Tribunal de Contas, em razão de suas funções.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Luiz Humberto Carneiro - Jayro Lessa - Adalclever Lopes -

Agostinho Patrús Filho - Sebastião Helvécio - Dimas Fabiano.
EMENDA Nº 41

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Os §§ 1º e 9º do art. 67 e o inciso VIII do art. 74 da Lei

Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 67 - (...)
§ 1º - As notificações e requisições previstas neste artigo, quando

tiverem como destinatários exclusivos para a prática do ato o
Governador do Estado, os membros do Poder Legislativo Estadual, os
Magistrados, o Vice-Governador do Estado, os Conselheiros do
Tribunal de Contas, os Secretários de Estado, o Advogado-Geral do
Estado serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça,
mediante requerimento do membro do Ministério Público.

§ 9º - Na hipótese do inciso XIV do “caput” deste artigo, as
notificações e requisições, quando tiverem como destinatários
exclusivos para a prática do ato o Governador do Estado, os membros
do Poder Legislativo Estadual, os Magistrados, o Vice-Governador do
Estado, os Conselheiros do Tribunal de Contas, os Secretários de
Estado, o Advogado-Geral do Estado serão requeridas pelo
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Procurador-Geral de Justiça.
Art. 74 - (...)
VIII - expedir notificações e requisições e instaurar procedimentos

investigatórios nos casos afetos à sua área de atuação, salvo os que
tenham como destinatárias as autoridades a que se referem os §§ 1º e
9º do art. 67 e o inciso XI-A do art. 69.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Luiz Humberto Carneiro - Jayro Lessa - Adalclever Lopes -

Agostinho Patrús Filho - Sebastião Helvécio - Dimas Fabiano.
EMENDA Nº 42

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 61 da Lei Complementar n° 34, de  12 de setembro de

1994, fica acrescido do seguinte § 4°:
“Art. 61 - (...)
§ 4° - As Promotorias de Justiça mencionadas nos ar ts. 59 e 61

serão exercidas pelo respectivo titular somente pelo prazo de um ano,
e somente por determinação expressa do Procurador-Geral de Justiça
poder-se-á prorrogar por uma vez o tempo acima indicado.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Zezé Perrella

EMENDA Nº 43
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 63 da Lei Complementar n° 34, de  12 de setembro de

1994, fica acrescido do seguinte inciso XII:
“Art. 63 - (...)
XII - receber reclamações contra os integrantes das Promotorias,

encaminhando-as à Corregedoria do Ministério Público.”.”.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Zezé Perrella

EMENDA Nº 44
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O parágrafo único do art. 82 da Lei Complementar nº 34, de

12 de setembro de 1994, fica transformado em § 1º, acrescentando-se
o seguinte § 2º:

“Art. 82 - (...)
§ 2º - O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional deverá
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promover convênios com a OAB, com as escolas judiciárias e com as
universidades para que tenham entre os seus docentes,
obrigatoriamente, professores ou profissionais especializados que não
pertençam ao Ministério Público e possam trazer a contribuição da
sociedade à instituição, outras de conhecimento de nível teórico e
prático.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Zezé Perrella
Justificação: O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional não

pode funcionar como órgão que venha a estimular o corporativismo,
afastado das realidades sociais, econômicas ou políticas, mas precisa
transformar-se em instrumento de capacitação, de conhecimento e de
dados científicos que não estejam limitados pelo modo de pensar
exclusivo e único dos integrantes da instituição. Daí a razão de ser
desta emenda.

EMENDA Nº 45
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O § 2° do art. 57 da Lei Complementar n ° 34, de 12 de

setembro de 1994, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 57 - (...)
§ 2° - As atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos de

Promotor de Justiça serão fixadas mediante proposta do Procurador-
Geral de Justiça, aprovada pela Câmara de Procuradores de Justiça e
publicada no órgão oficial do Estado.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Zezé Perrella

EMENDA Nº 46
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 58 da Lei Complementar n° 34, de  12 de setembro de

1994, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 58 - As Promotorias de Justiça são classificadas em Cíveis,

Criminais e Especializadas, devendo seus titulares serem escolhidos
após treinamento apropriado de no mínimo três meses no Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, sobretudo aqueles que forem
exercer atividades junto à Justiça Eleitoral, podendo qualquer cidadão
solicitar a comprovação do requisito por parte de tais membros do
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Ministério Público.”.”.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Zezé Perrella

EMENDA Nº 47
O § 2º do art. 103 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 103 - (...)
§ 2º - A ação penal para decretação da perda do cargo será

proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de
Justiça, após autorização da Câmara de Procuradores de Justiça, na
forma desta lei.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 48
O § 2º do art. 103 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 103 - (...)
§ 2º - A ação penal para decretação da perda do cargo será

proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de
Justiça, após autorização da Câmara de Procuradores de Justiça, na
forma desta lei.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 49
Inclua-se onde convier:
“Art. ... - O inquérito civil público se encerrará no prazo de noventa

dias, decorrido este prazo será ele remetido, no estado em que se
encontra para o Procurador-Geral de Justiça, para arquivamento.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 50
Inclua-se onde convier:
“Art. ... - Sempre que membro do Ministério Público presidir

investigação penal deverá seguir as regras, prazos e comunicações e
todas as demais providências previstas no Código de Processo Penal
no que se refere ao inquérito policial, sob pena de nulidade da
investigação.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
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Antônio Júlio
EMENDA Nº 51

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - No último dia útil dos meses de maio, junho, setembro e

dezembro, em cada comarca, todo membro do Ministério Público
deverá remeter ao Corregedor-Geral e ao Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP - relatório sobre os andamentos dos
processos sob sua atribuição, com certidão oficial de todas as
Secretarias dos Juízos onde oficiem, atestando a regularidade ou o
atraso nos prazos das manifestações processuais de sua
competência, nas demandas em que atuarem como fiscais da lei.

Parágrafo único - O não-cumprimento de qualquer das
determinações do “caput” acarretará impedimento obrigatório do
faltoso a qualquer promoção ou remoção na carreira nos seis meses
seguintes e a aplicação, pelo Corregedor-Geral, de pena de
suspensão, pelo prazo de trinta a noventa dias, de todas as atividades
desempenhadas no Ministério Público.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Getúlio Neiva
Justificação: A emenda apresentada visa a coibir omissões dos

membros do Ministério Público nos feitos em que atuem como fiscal
da lei.

EMENDA Nº 52
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Os arts. 11 e 12 da Lei Complementar n° 34, de 12 de

setembro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11 - Além da destituição do Procurador-Geral de Justiça pela

Assembléia Legislativa, poderá este ser destituído por decisão da
maioria absoluta do Colégio de Procuradores de Justiça.

Art. 12 - Aprovado o pedido de destituição pelo Colégio de
Procuradores de Justiça, será a decisão encaminhada á Assembléia
Legislativa, que, por maioria simples, poderá homologar aquela
decisão, comunicando ao Colégio de Procuradores.’.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Getúlio Neiva

EMENDA Nº 53
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Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O inciso XII do art. 24 da Lei Complementar n° 34, de 12 de

setembro de 1994 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 24 - (...)
XII - aprovar por maioria absoluta as propostas de fixação das

atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça e dos
respectivos cargos, ouvindo-se o Tribunal de Justiça do Estado no
tocante à melhor articulação dos membros do Ministério Público com o
Judiciário.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Getúlio Neiva

EMENDA Nº 54
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O inciso II do art. 33 da Lei Complementar n° 34, de 12 de

setembro de 1994, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 33 - (...)
II - indicará o Procurador-Geral de Justiça a lista dos candidatos a

promoção, a remoção por merecimento ou por necessidade do
serviço, quando houver problemas de comportamento do Promotor em
face das instituições locais.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Getúlio Neiva

EMENDA Nº 55
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O inciso XIX do art. 33 da Lei Complementar n° 34, de 12

de setembro de 1994, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 33 - (...)
XIX - determinar a suspensão do exercício funcional de membro do

Ministério Público, em caso de verificação de incapacidade física ou
mental ou incompatibilidade com setores sociais onde atua, em
decorrência de representação popular devidamente instituída.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Getúlio Neiva

EMENDA Nº 56
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O “caput” do art. 37 da Lei Complementar n° 34, de 12 de
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setembro de 1994, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 37 - O Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito pelo

Colégio de Procuradores, entre os Procuradores de Justiça inscritos,
na segunda quinzena do mês de dezembro dos anos ímpares, para
mandato de três anos.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Getúlio Neiva

EMENDA Nº 57
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 4º da Lei Complementar n° 34, de  12 de setembro de

1994, fica acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 4º - (...)
§ 1º - O Centro de Apoio Operacional, quando tiver atividades que

digam respeito à colaboração com a Justiça Eleitoral, se articulará
através de um núcleo central na Capital do Estado, cujos membros,
em número de cinco, serão escolhidos pelo Procurador-Geral de
Justiça e por ele publicamente designados, os quais ficarão
submetidos às diretrizes do órgão da Justiça Eleitoral com delegação,
mas só poderão agir sob delegação expressa do competente
representante do Ministério Público Federal.

§ 2º - O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional promoverá
cursos para Promotores e demais membros do Ministério Público com
o mínimo de três meses, nos quais, entre outros assuntos, serão
abordados a impotência institucional do Ministério Público nas
comarcas onde atuam e os deveres que seus membros devem
observar em respeito aos direitos individuais do cidadão.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Getúlio Neiva

EMENDA Nº 58
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica vedado ao Ministério Público Estadual a aplicação de

multa em Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta aos órgãos e
entidades da administração direta e indireta do Estado.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Célio Moreira

EMENDA Nº 59
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Inclua-se onde convier:
“Art. ... - O inquérito civil público se encerrará no prazo de noventa

dias, e, decorrido este prazo, será remetido no estado em que se
encontra para o Procurador-Geral de Justiça para seu arquivamento.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Célio Moreira

EMENDA Nº 60
Inclua-se onde couber:
“Art. ... - Fica vedado ao Ministério Público a realização de qualquer

convênio com os Poderes Executivo e Legislativo Estadual e
Municipal que envolva a disponibilização de bens móveis, imóveis, de
consumo e servidores.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Célio Moreira

EMENDA Nº 61
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994,

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 68-A:
“Art. 68-A - As despesas dos atos processuais pagas pelo Ministério

Público nas causas em que for vencido, na forma da legislação
processual civil, correrão por conta de dotação orçamentária
específica do orçamento do Ministério Público.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: O art. 27 da Lei Federal nº 5.869, de 11/1/73, que

instituiu o Código de Processo Civil, dispõe que “as despesas dos atos
processuais, efetuados a requerimento do Ministério Público ou da
Fazenda Pública, serão pagas a final pelo vencido”. Já o art. 81 da
mesma lei dispõe que o Ministério Público exerce o direito de ação
nos casos previstos em lei, cabendo-lhe, no processo, os mesmos
poderes e ônus que às partes. Vê-se, pois, que o Ministério Público
deve arcar com o pagamento das custas judiciais nas ações por ele
ajuizadas as quais forem julgadas improcedentes. Tal regra de Direito
Processual Civil comporta exceções, como no caso da ação civil
pública, quando não há má-fé do autor.

O pagamento, pelo Ministério Público, das custas processuais nos
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processos em que for vencido consiste em despesa custeada com
dinheiro público. Por isso, faz-se necessário tornar possível o controle
pela população da realização dessas despesas.

Assim, a emenda apresentada visa a dotar de mais transparência a
execução financeiro-orçamentária do Ministério Público. Tem por
finalidade assegurar a observância do princípio da publicidade da
administração pública. Por isso, contamos com o apoio dos nobres
pares à sua aprovação.

EMENDA Nº 62
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 252 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro

de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando revogados
o seus parágrafos:

“Art. 252 - Para exercer as funções junto à Justiça Eleitoral por
solicitação do Procurador-Geral da República, os membros do
Ministério Público Estadual serão designados pelo Procurador-Geral
de Justiça, que os escolherá entre aqueles com mais de 10 anos de
efetivo exercício, recebendo delegação expressa do Ministério Público
Eleitoral Federal e submetendo-se aos procedimentos da legislação
eleitoral.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Ana Maria Resende

EMENDA Nº 63
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 111 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro

de 1994, fica acrescido do inciso VII:
“Art. 111 - (...)
VII - promover atos ou ações que envolvam abuso de poder,

desrespeito aos direitos do cidadão e atentados a propriedade pública
ou privada.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Ana Maria Resende

EMENDA Nº 64
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O §1º do art. 109 da Lei Complementar nº 34, de 12 de

setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 109 - (...)
§ 1º - A carteira funcional consignará o livre acesso do membro do

Ministério Público, no exercício de suas atribuições, a locais públicos,
para a garantia de direitos assegurados na Constituição em outras
leis, podendo ele requisitar auxílio de autoridade administrativa, de
policial.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Ana Maria Resende

         EMENDA Nº 65
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Somente poderá ausentar-se da audiência do Tribunal do

Júri para oferecer acusação no processo em que atuou, proferindo
alegações finais e/ou libelo acusatório o membro do Ministério Público
que comprovar motivo de grave enfermidade de saúde atestado por
junta médica de peritos do INSS.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Rêmolo Aloise

EMENDA Nº 66
Acrescente-se o seguinte § 1º ao art. 67 da Lei Complementar nº 34,

de 12 de setembro de 1994, renumerando-se os demais parágrafos:
“Art. 67 - (...)
§ 1º - Sem prejuízo de ação própria de reparação de danos,

qualquer denúncia ou proposição de iniciativa do representante do
Ministério Público Estadual que resulte em decisão judicial contrária
transitada em julgado, fará recair sobre a pessoa de seu proponente
custas judiciais e honorários advocatícios como apurados.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Rêmolo Aloise
Justificação: A Sociedade reclama por providências para que haja

maior ponderação por parte de representantes do Ministério Público
na iniciativa da propositura de ações de sua competência, não há que
se negar; mas a possibilidade de recair sobre sua pessoa as
despesas inerentes a uma ação judicial precipitada é o mais eficaz
instrumento a uma reflexão antes de se pretender a punição de
alguém.

EMENDA Nº 67
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Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Os membros do Ministério Público serão remunerados por

meio de subsídio, fixado em parcela única, ressalvadas as parcelas de
caráter indenizatório, conforme definidas em lei, as quais são devidas
somente para remunerar os serviços que excedam a jornada regular
de trabalho ou para repor despesas efetuadas no desempenho da
função, devidamente comprovadas.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Rêmolo Aloise

EMENDA Nº 68
Acrescente-se onde convier:
“Art. - O art. 200 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de

1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 200 - Os membros do Ministério Público serão substituídos

automaticamente uns pelos outros, mediante critérios fixados em ato
do Procurador-Geral de Justiça, vedado o pagamento de diferença de
vencimentos entre o cargo que ocupe e o cargo exercido em
substituição.

§ 1º - O substituído comunicará ao substituto e à Corregedoria-Geral
do Ministério Público o início do exercício cumulativo de atribuições.

§ 2º - Em caso de afastamento, licença, férias, remoção
compulsória, disponibilidade e verificação de incapacidade física ou
mental, o Procurador-Geral de Justiça designará outro membro do
Ministério Público para, em substituição, exercer as funções do cargo,
recaindo a indicação sobre ocupante de cargo igual ao do substituído.

§ 3º - O integrante de órgão colegiado, em gozo de férias individuais,
será substituído pelo suplente.”.”.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Rêmolo Aloise

EMENDA Nº 69
Inclua-se onde couber:
“Art. ... - Em todas as representações ou denúncias contra membro

do Ministério Público julgadas improcedentes pela Corregedoria, ou
que esta decida pelo arquivamento, deverá ser enviado todo o
procedimento disciplinar ao Corregedor do Conselho Nacional do
Ministério Público.”.
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Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Rêmolo Aloise

EMENDA Nº 70
Inclua-se onde couber:
“Art. ... - A Corregedoria dará andamento às denúncias anônimas

fundamentadas contra membro do Ministério Público.”.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2007.
Rêmolo Aloise
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. A Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da
discussão, foram apresentadas ao projeto 70 emendas: uma dos
Deputados Antônio Júlio e Paulo Cesar, que recebeu o nº 1, três do
Deputado Adalclever Lopes, que receberam os nºs 2 a 4, oito do
Deputado Antônio Genaro, que receberam os nºs 5 a 12, quatorze do
Deputado Gilberto Abramo, que receberam os nºs 13 a 24, duas dos
Deputados Vanderlei Miranda e Gilberto Abramo, que receberam os
nºs 25 e 26, onze do Deputado Gustavo Valadares, que receberam os
nºs 27 a 37, duas do Deputado Sebastião Costa, que receberam os
nºs 38 e 39, duas do Deputado Luiz Humberto Carneiro e outros
Líderes, que receberam os nºs 40 e 41, cinco do Deputado Zezé
Perrella, que receberam os nºs 42 a 46, quatro do Deputado Antônio
Júlio, que receberam os nºs 47 a 50, sete do Deputado Getúlio Neiva,
que receberam os nºs 51 a 57, três do Deputado Célio Moreira, que
receberam os nºs 58 a 60, quatro da Deputada Ana Maria Resende,
que receberam os nºs 61 a 64, e seis do Deputado Rêmolo Aloise,
que receberam os nºs 65 a 70, e que, nos termos do § 2º do art. 188
do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à
Comissão de Fiscalização Financeira para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 72/2007, do Deputado
Gilberto Abramo, que estabelece condições para as instituições
particulares de ensino fundamental, médio e superior do Estado. 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. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 3, que apresenta.



518

Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlin Moura, solicitando o
adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 72/2007. 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 133/2007, do Deputado
Adalclever Lopes, que cria o cadastro do patrimônio histórico e
artístico de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Cultura perdeu prazo
para emitir parecer. 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 133/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Cultura.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 426/2007, do Deputado
Leonardo Moreira, que dispõe sobre a instalação de sistema sensor e
válvulas de bloqueio de gás e dá providências correlatas. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Segurança Pública
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 426/2007 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Segurança Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 458/2007, da Deputada
Ana Maria Resende, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização
de testes sorológicos para o diagnóstico da infecção pelo HTLV e seu
tratamento pelos hospitais públicos do Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Saúde perdeu prazo
para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, e
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pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. 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 encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 458/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Saúde.

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 30
minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, imprensa, telespectadores da TV Assembléia, a
Assembléia Legislativa de Minas apresenta hoje um recorde: 70
emendas a um projeto de lei. A reestruturação do Ministério Público
recebe, por parte da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, com a
participação de todos os partidos políticos, a maior contribuição de
sua história. A partir deste momento, o Ministério Público de Minas
deve à Assembléia Legislativa todas as condições para a sua
reorganização interna, para o estabelecimento de sua hierarquia e
disciplina, a bem da justiça.

Senhoras e senhores, este é um momento histórico da vida
parlamentar mineira. Todos nós que representamos os 853 Municípios
deste Estado podemos dizer que começamos a cumprir o nosso
dever. É claro que as emendas serão discutidas no Plenário, mas,
Deputado Rêmolo Aloise, acreditamos que as opiniões e idéias fazem,
de forma forte, entender aos Poderes Executivo e Judiciário que os
Deputados desta legislatura querem, podem e irão ajudar a melhorar a
distribuição da justiça em nosso Estado. Temos absoluta convicção,
caros Deputados Antônio Júlio e Carlin Moura, de que estamos num
divisor de águas e temos, efetivamente, condições para estabelecer a
mais perfeita separação possível dos vários Poderes, para que sejam
harmônicos, para que não haja mais discussão nesta Assembléia
Legislativa se o Poder Executivo está funcionando bem, se o
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Legislativo está funcionando bem, se o Judiciário está funcionando
bem.

Meu caro Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, tenho absoluta
convicção de que V. Exa., como Presidente da comissão mais
importante desta Casa, sabe bem o que estou falando.

O arcabouço legal para dar ao Ministério Público condições de
exercícios plenos da democracia está sendo posto agora à disposição
dos Deputados para discussão e apreciação nas próximas reuniões. É
preciso agradecer a todos os que não se omitiram e puseram a cara
sem medo para enfrentar uma realidade que era brutal, mas que pode
ser alterada agora.

Sr. Presidente, sou hoje um homem feliz, porque pude participar
dessa luta dos Deputados Antônio Júlio e Vanderlei Miranda e do
companheiro Rêmolo Aloise, dos vários parlamentares que se
levantaram, não se acomodaram e puseram para fora as vísceras
podres de um Poder que temos de tornar imaculado, ou seja,
precisamos tornar imaculado. Nenhuma pátria sobrevive sem uma
Justiça absolutamente livre e equilibrada e se não tiver como
segurança e último bastião a Justiça. Reconhecemos a nossa parte.
Como disse Antônio Júlio, falhamos ao longo do caminho, mas
estamos corrigindo o nosso erro, Deputado Gilberto Abramo. Estamos
entregando ao Dr. Jarbas Soares e ao Ministério Público de Minas
Gerais todo o arcabouço legal de que precisam para reorganizarem as
suas estruturas e mostrarem àqueles jovens impúberes que estavam
brincando com a Justiça, que é o bem maior de uma Pátria. É preciso
respeitá-la. Não há país algum que se equilibre sem que tenha o
esteio da Justiça forte, segura e equilibrada.

Sr. Presidente, estou muito satisfeito. Se aprovarmos esses
dispositivos, não será mais necessário vir aqui perguntar sobre
eventos como estes dos jornais de hoje: Vereadores da Câmara
Municipal de Belo Horizonte terão de demitir parentes. V. Exas. não
terão de demitir ninguém; demitirão se quiserem. Todavia, devem
demitir se forem incompetentes e se eles não trabalham e apenas
pegam o dinheiro público. Aí, sim, buscaremos a pureza da
representação política e do preenchimento dos cargos públicos e de
confiança. Quem não trabalha nem produz não merece receber um
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centavo do dinheiro público. Quem não respeita a legislação pátria
deve ser condenado. Prefeito que rouba e malversa tem de ser
condenado. Os Prefeitos do nosso Estado não podem ser condenados
em razão das dúvidas sobre a aplicação da Emenda nº 29, que chega
a ser mais de 50% das ações de improbidade administrativa.

Deputado Vanderlei Miranda, não podemos fazê-lo aqui, porque
cabe aos nossos companheiros Deputados Federais clarear o que é
improbidade administrativa e quem deve pagar por ela. O espírito da
lei era que improbidade coubesse ao servidor público. Ao agente
político caberia apenas o crime de responsabilidade. Há uma mistura.

Com muita alegria, concedo aparte ao Deputado Vanderlei Miranda,
pela nobreza do seu caráter e pela atuação maravilhosa que tem tido
nesta Casa. Orgulho-me de ser seu companheiro.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Muito obrigado, caro
companheiro Deputado Getúlio Neiva.

Observando os discursos desta tarde e também dos dias anteriores,
desde que começaram, principalmente, neste Plenário, as discussões
a respeito da atuação do Ministério Público, gostaria de, neste breve
aparte, destacar algumas questões.

A primeira delas é em relação a uma informação que nos chegou.
Creio que deve ser verdadeira, se não for na exatidão do percentual,
deve ser um número aproximado do que nos chegou. A informação é
que 80% das ações propostas pelo Ministério Público não prosperam,
não conseguem ser concluídas de forma a convencer de que eram
fundamentadas em princípios que pudessem trazer à população e a
todos os interessados no processo o conteúdo daquilo que propõem.

Faço aqui uma conta rápida. V. Exa. fala de imputar
responsabilidades, penas e multas. Então fica aqui um
questionamento. Se 80% não prosperam, não conseguem atingir os
objetivos, da mesma forma os custos dessas ações para o erário são
muito altos e são repassados ao contribuinte. O Promotor, ao propor
uma ação, não recolhe sequer as taxas de custas. A pergunta que
fica, Deputado Getúlio Neiva, é esta: não seria, então, conveniente
que quem propõe a ação seja o responsável pela condução e pelo
resultado dela, assim como é para os mortais? Se perdemos uma
ação, ficamos condenados a assumir os custos dela. Portanto essa é
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uma questão cuja discussão poderíamos fazer.
Um outro ponto que tem nos reunido aqui, nestes dias, e ainda nos

reunirá em outras oportunidades, é a gratificação que está sendo
votada para os Promotores, que começam, hoje, com um salário de
R$19.000,00, num cargo vitalício. Eles são muito bem-remunerados.
Não têm a necessidade de, a cada quatro anos, como nós,
parlamentares, passar pela avaliação de desempenho que a urna nos
pede e exige. Podem tocar as suas carreiras e se aposentar aos 70
anos, compulsoriamente, no teto de seus salários.

Acredito que, a despeito de toda essa garantia, de toda essa
estabilidade, desse excelente salário como Promotor, essa
gratificação poderá ser alvo também do questionamento da
população. Espero até, neste breve registro, que a população a
assimile bem. Ela vem sob o argumento de que traz economia. Pode
trazer economia a partir do momento em que farão alguns
desdobramentos. Creio que, para tais desdobramentos, o salário
percebido também já é uma boa remuneração.

Ficam aqui, então, essas palavras para a reflexão da sociedade
como um todo.

Parabenizo V. Exa. pelo belo discurso. Muito obrigado.
O Deputado Getúlio Neiva - Deputado Vanderlei Miranda, não tenho

resposta para suas duas perguntas, mas tenho suspeitas bem-
fundadas. Veja, V. Exa., quanto custa o mau uso da profissão para
todos nós. Qual o preço que pagamos? Por exemplo, Comarca de
Contagem, Processo n° 0079044162001-8, autor Evandr o Franco,
ação popular contra o Promotor Mário Antônio da Conceição e um
Vereador. Em Contagem, a Justiça determinou que os Vereadores
devolvessem cerca de R$300.000,00 para o caixa da Câmara. Apenas
um Vereador conseguiu um acordo com um Promotor de Justiça que
reduziu sua dívida para R$140.000,00, parcelada em cinco anos, sem
juros e sem correção monetária. Os demais estão com seus bens
penhorados. Esse Promotor passou um ano na França. Foi passar
três meses para fazer um curso e passou um ano na França,
recebendo salários do Ministério Público. Isso pode ser um indicativo
de resposta, não resposta.

Há uma outra resposta possível. Milhares e milhares de
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contribuintes, pessoas, brasileiros e brasileiras estão à míngua da
Justiça. Os Juízes se queixam do excesso de trabalho. Quem cria
esse excesso de trabalho? É o Promotor malformado, malpreparado,
que copia no computador. Entra no “site” do Supremo Tribunal
Federal, no “site” do Tribunal de Justiça, escreve duas linhas e uma
página de súmula, mais duas linhas, mais uma ou duas páginas de
súmula, mais acórdãos, mais súmulas, mais acórdãos, mais súmulas.
Enchem 40, 50, 100 páginas.

Já peguei processo de 250 páginas, cheio de acórdãos e súmulas,
sem nenhum raciocínio lógico, sem nenhum raciocínio jurídico, sem
nenhuma perquirição pertinente à matéria discutida nesse processo.
Isso é o que toma o tempo da Justiça, que a faz ficar acumulada.
Assuntos que poderiam ser tratados em uma ou duas páginas levam
50, 100. Por quê? Trata-se da tentativa de mostrar a erudição e o
conhecimento que não têm. Os jovens e impúberes Promotores que
passaram num concurso, sem nunca ter advogado, sem nunca ter
enfrentado o contencioso, despreparados, buscam os holofotes por
causa disso, porque, quando as pessoas têm conhecimento, quando
sabem das coisas, não precisam buscar aparecer, elas aparecem
naturalmente. Não é preciso fazer esse esforço gigantesco de tentar
demonstrar que são cultos com letras e palavras dos outros. Como se
diz em minha terra: “Com letra de um e caligrafia de outro”. A
caligrafia é dele, mas a letra é do outro. Ele copiou e fez uma petição.
E o pobre do Juiz recebe aquele catatau e é obrigado a ler. Alguns
mais inteligentes e experimentados já pedem uma pessoa para
marcar as páginas com alguma importância: em um processo de 400
ou 500 páginas, separa cinco e lê apenas estas, pois ninguém é
maluco de ficar lendo súmula e acórdão. O Juiz preparado, o
Desembargador competente, lendo dois ou três parágrafos, decide
bem. Mas é preciso ter cultura jurídica, conhecimento jurídico; ter sido
advogado, trabalhado, acompanhado, ter-se interessado. Por isso,
Deputado Vanderlei Miranda, acredito que estamos prestando um
grande serviço não só ao Ministério Público, mas também ao povo de
Minas Gerais. Vamos melhorar a agilidade da Justiça se
conseguirmos aprovar em Plenário as emendas apresentadas, que
serão relatadas por nosso jovem, brilhante e fantástico Deputado
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Lafayette de Andrada. Se conseguirmos aprovar essa estruturação,
esse arcabouço legal, o Ministério Público de Minas será o melhor do
Brasil, será uma maravilha, uma beleza. E não precisaremos,
Deputado Vanderlei Miranda, Deputado Rêmolo Aloise e Deputado
Antônio Júlio, estar aqui lendo documentos como esse: “Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, 30 de março de 2007”.
Desembargador Ernani Fidélis, meus parabéns. Esse é um dos mais
probos representantes da Justiça do Estado e do Brasil. Diz ele:
“Recebo o recurso no efeito devolutivo, mas lhe imprimo também
efeito suspensivo, pois, em princípio, não se proíbe na administração
pública a livre nomeação de cargos de confiança”. Essa a questão do
nepotismo analisada pelo STF para o Judiciário, bem como para os
demais Poderes, mesmo porque a decisão partiu da resolução do
Conselho Nacional de Justiça e é estranha aos demais Poderes -
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com
minhas homenagens ao Desembargador Ernani Fidélis.

É assim que se faz a Justiça: com competência, seriedade, espírito
cívico, mas, sobretudo, com a alma colocada na profissão, e não
esperando apenas holofotes em cima da cabeça. Holofote não traz
inteligência para ninguém, não melhora o QI. Que o diga o médico
Rêmolo Aloise. Melhora, Deputado? Não melhora. Esquentar a
cabeça com uma lâmpada melhora a inteligência de alguém? Coloca
mais neurônios na cabeça de alguém? Aumenta o potencial de
utilização dos neurônios? Acho que não.

Portanto, meus amigos, companheiros, jovens Promotores, ainda há
tempo. Hoje a Assembléia de Minas registra um momento histórico:
estamos dando ao Procurador-Geral do Ministério Público de Minas
Gerais os instrumentos para que faça uma revolução, uma
transformação nesse órgão e o torne o melhor instrumento de justiça
do País.

Companheiros e amigos Deputados, gostaria de dizer que, a
princípio, até hoje de manhã não pensava na extensão de uma certa
proteção contra os irresponsáveis jovens Promotores para os
Prefeitos. Juro que não pensava, mas neste instante julgo que é
necessário, pois eles são as vítimas maiores, são os que mais pagam.
Os Deputados que aqui estão e que foram Prefeitos estão pagando
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até hoje. Nossa situação é complicada.
O Deputado Vanderlei Miranda tentou fazer um aparte e recuou.

Pode vir que estamos aqui para debater, Deputado, e é bom debater
com V. Exa. Quero dizer a V. Exas. que me sinto muito honrado de
pertencer a esta Casa, com companheiros tão valorosos, que, em
todos os momentos em que aqui estive, me deram suporte para,
juntos, defendermos nossas idéias.

Ouvi nos primeiros dias, fiquei 15 dias, quase um mês sem falar
nada, apenas ouvindo os companheiros. Ouvi os Deputados Gilberto
Abramo e Carlin Moura. Ouvi o Deputado Antônio Júlio bradar, alto e
bom som, que, se não modificássemos o nosso comportamento, já
não teríamos o direito de ser novamente Deputados, porque o Poder
Legislativo estava canhestro, genuflexo, apagado, submetido ao
Executivo e ao império do Ministério Público.

Hoje, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, telespectadores da TV
Assembléia, julgo que preciso fazer uma homenagem a esta Casa,
uma homenagem às Deputadas e aos Deputados. Preciso, porque
senti, ao longo desse último mês de debate, não a solidariedade
apenas, mas o sentimento aflorado na vontade de melhorar a Justiça
no Estado; de acabar com a prepotência e arrogância dos que tentam
ministrar a Justiça, mas que, na verdade, estão cometendo crime, o
crime de acabar com reputações, de destruir famílias, destruir
moralmente pessoas íntegras e justas.

Meus amigos, este é um momento sério desta Casa. Não estou aqui
para falar que participei sozinho disso. Ao contrário, fiquei prestando
atenção e só criei coragem quando V. Exas. vieram à tribuna e
falaram as verdades que precisavam ser ditas; quando o Deputado
Antônio Júlio me mostrou um documento que prova a existência de
uma escuta clandestina no primeiro andar do prédio do Ministério
Público.

Não vi uma nota sequer na imprensa do meu Estado a respeito
desse abuso, uma nota sequer, nem uma vírgula. Que vergonha! Em
qualquer País civilizado isso seria manchete de todos os jornais.
Como, se a própria Agência Brasileira de Inteligência - Abin - está
pedindo ao Presidente da República, pelo amor de Deus, a condição
de poder fazer escuta para acabar com a corrupção neste País? A
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Abin não pode ter escuta telefônica, mas o Ministério Público de Minas
tem. Está comprovado, tem. Ainda há pouco, aqui mesmo, no
Plenário, um Deputado atendia ao telefone: “Não posso conversar
com você, porque o meu telefone está cheio de grampo”. Já não se
pode falar com a namorada. Já não se pode mandar um recado para o
filho, pode ser mal entendido. Onde estamos? Como dizia Francelino
Pereira: “Que País é este?” Que País é este? Essa é a Pátria que
queremos construir? É assim que se edifica uma Nação?

Não é o Poder Judiciário integral, mas parte do Poder Judiciário,
uma parcela pequena trabalha apenas para enlamear reputações,
destruir personalidades, reduzir poder de liderança, vencer eleições. E
venceram. Na minha cidade me venceram. A serviço do PT, os
Promotores de Justiça da minha terra venceram a eleição.

Eu ficava preocupado, porque havia aqui, nesta Casa, uma certa
unidade de sentimento e de pensamento. Não podemos permitir que a
ideologia prevaleça na Justiça. Na Justiça não! Lugar de fazer política
é aqui, no Legislativo. É aqui o lugar de fazer política. A Justiça não
pode fazer política ideológica. É um crime fazer isso.

Concedo aparte ao Deputado Vanderlei Miranda. É uma honra poder
ouvi-lo novamente.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Em um primeiro
momento, o aparte era para trazer mais um pouco de leveza a esse
discurso, que é muito sério. Depois, recuei, V. Exa. percebeu. Disse
ao Deputado Rêmolo Aloise que não faria o comentário para não
desvalorizar o seu grande discurso. Se V. Exa. permite, a título de
contribuição, não para demonstrar mais conhecimento, e para fazer
justiça ao Judiciário, volto aqui. Quando V. Exa. fala do Ministério
Público, creio que, por um lapso causado pela emoção, associa-o ao
Poder Judiciário, quando, na verdade, ele é um apêndice do Poder
Executivo. Também faço uma correção no discurso de um brilhante
orador que o antecedeu, o Deputado Antônio Júlio, que, no calor da
emoção, atribuiu “status” de poder ao Ministério Público, o que não é
fato. No calor da emoção, muitas vezes, tropeçamos em algumas
considerações.

Para trazer um pouco de leveza ao discurso, farei um breve
comentário. V. Exa. diz que os holofotes não criam inteligência, que a
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lâmpada sobre a cabeça não torna ninguém mais inteligente. Os que
souberam fazer a leitura das entrelinhas sabem o que V. Exa. quis
dizer. Ao brincar com o assunto, lembro uma revista em quadrinhos,
cujo personagem se chama Prof. Pardal. Ele tem como auxiliar uma
lâmpada, carinhosamente chamada Lampadinha, que lhe dá grandes
e brilhantes idéias. Apenas nas histórias em quadrinhos poderemos
encontrar, de forma prática, o resultado da inteligência em uma
lâmpada. Fora das fantasias infantis, V. Exa. realmente tem toda a
razão. Não há como registrar aumento de QI, de capacidade de
raciocínio, de interpretação, qualquer que seja a exigência dessa
maravilhosa máquina que é o cérebro, que possa advir dessa luz
natural. Entretanto, essa mente pode se tornar brilhante quando
iluminada por uma luz superior à qual se refere a Bíblia, do próprio
Senhor Jesus: “Eu sou a luz do mundo”. Essa luz pode tornar os
homens mais inteligentes. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - V. Exa. não só ameniza o meu discurso,
como também me permite considerar rapidamente não só a emoção
na minha fala, mas, sobretudo, o raciocínio dialético sobre a questão.
Estou dizendo o que o povo está ouvindo na TV Assembléia. Para o
povo, o Ministério Público é um poder, um poder que põe Prefeito na
cadeia, interfere na saúde e manda no Cruzeiro Esporte Clube. Manda
em nome da Justiça. Para o povo, o Ministério Público faz parte da
Justiça.

Conforme dissemos em outros pronunciamentos, 90% dos
procedimentos apresentados pelos Promotores morrem no Tribunal.
Inicialmente, computei apenas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
e, somando-se os de Brasília, chegamos aos 90%. É trabalho
improdutivo, é jogar fora o dinheiro do povo. Salários elevados. Tenho
o meu contracheque. Vou publicá-lo na próxima edição do meu
informativo. Recebo R$7.037,00 por mês. O Promotor tem condições
de mostrar quanto recebe? Não sei nem quero saber. Eles para lá,
nós para cá. Não metam o bico aqui, que não meteremos o bico lá.

A questão não é dar ou não dar aumento, pois sua verba é separada
e eles têm um percentual do orçamento que administram, ganhem
R$30.000,00 ou R$50.000,00. Aliás, essa cláusula de barreira salarial
nunca funcionou, pois todos sabem que a maioria ganha mais do que
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esse teto salarial. Mas não cabe ao Legislativo discutir salário do
Judiciário nem do Ministério Público. Cabe a eles definir quanto
devem ganhar, pois a verba é deles. O que não queremos é deixar o
povo iludido. O povo pensa que o Ministério Público faz parte da
Justiça, é esse o sentimento da nacionalidade, todos pensamos. Mas
eu sei, muito bem, do ponto de vista organizacional do Estado, onde
está. Sei que o Ministério Público tem orçamento próprio, mas só não
consegui descobrir para quem presta contas. Vocês sabem? No nosso
caso, prestamos contas ao Tribunal de Contas do Estado, o qual,
aliás, está devendo-nos a apreciação de nossas contas de alguns
anos. Isso deve ser concertado, e até já conversamos com o
Presidente da Assembléia.

Nessa altura do campeonato, após esse gesto maravilhoso de
propor mais de 70 emendas a esse projeto de lei complementar,
precisamos valorizar a atuação desta Assembléia, não só pelos
instrumentos que estamos dando ao Ministério Público. Estamos
dando-lhe todos os instrumentos, inclusive sem mexer no financeiro,
para que se organize, mas que tenha hierarquia, disciplina e
comando, a fim de que haja ordem, não falseiem a Justiça e não
joguem fora o dinheiro do povo em ações que não darão em nada. E
já sabemos que não darão em nada, mas que conspurcam a vida dos
cidadãos, modificam a estrutura de poder em uma cidade pequena e,
sobretudo, conturbam, misturando sua atuação com a da Justiça.
Temos uma Justiça muito forte e boa; como dizem na minha região:
“porreta”. Se não fossem nossos Juízes e Desembargadores, Minas
Gerais estaria um caos absoluto.

Este é um momento de comemoração. Senhores membros do
Ministério Público e Sr. Procurador Jarbas Soares, os instrumentos
estão aqui para ajudá-los a transformar o Ministério Público de Minas
Gerais no melhor Ministério Público do Brasil.

Agradecemos aos caros companheiros a paciência de nos ouvir.
Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Gilberto Abramo) - 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
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ao orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin
Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público
presente e telespectadores da TV Assembléia, quero retomar a
reflexão formulada nesta tribuna pelo nobre Deputado Durval Ângelo
ontem, quando chamava a atenção para o risco de, ao jogar a água
suja fora, jogar também a criança. Tenho ouvido respeitosamente o
pronunciamento de nossos ilustres colegas. Vem-me novamente o
receio: às vezes me passa a imagem de se jogar fora a água suja, a
criança e até a bacia; vai tudo embora. Trata-se de uma reflexão na
qual precisamos nos aprofundar.

Muitos dos senhores e das senhoras, nobres colegas desta Casa,
têm grande referência na democracia dos Estados Unidos da América,
considerada por muitos como a maior do mundo. Eu assim não
entendo, mas respeito as opiniões. Mas quero, justamente, pegar o
exemplo da democracia dos Estados Unidos da América. A presença
do litigioso e do contencioso, a atuação do Ministério Público, as
ações civis públicas e as ações indenizatórias são de dimensão muito
maior até do que no nosso país. A defesa dos interesses difusos e
transindividuais é muito mais aprofundada lá do que aqui.

Acredito que o litigioso é um mecanismo que faz parte desse
sistema democrático. Nessa sociedade de conflitos em que vivemos,
de interesses divergentes, é normal que o litigioso se estabeleça. Daí
a necessidade do funcionamento e aprimoramento das instituições
democráticas.

Fico imaginando: vamos pegar uma grande empresa privada, cujo
número de funcionários e faturamento têm a dimensão de uma cidade
de porte médio ou pequeno. Se compararmos, essa empresa tem lá o
seu contencioso trabalhista e fiscal, e o sistema assim funciona. Você
faz a denúncia, apura as provas, o Poder Judiciário julga, condena
quem tem de ser condenado. Às vezes, o Judiciário, pela demora,
absolve quem deveria ser condenado. Portanto, precisamos
aperfeiçoar esse sistema.

Relativamente a algumas opiniões aqui esboçadas, não posso
concordar, com a máxima vênia possível. Tenho ouvido muitos
exemplos, especialmente da nossa cidade de Contagem. Ora, vamos
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refletir. Sem cair no risco, nobres Deputados Vanderlei Miranda e
Getúlio Neiva, estamos vivendo uma síndrome da banalização do mal.
Essa síndrome coloca em destaque e generaliza só o lado ruim das
questões. A sociedade viva como é - viva no sentido de ter vida
própria, dinamismo e processo - tem seus aspectos de desvio e
normalidade. Mas muito se divulga o lado ruim da notícia, do desvio, e
se esquece-se de valorizar o lado bom das questões. Muito se
divulgam os eventuais desvios ou incompreensões que a sociedade
tem do Legislativo. Pouco se fala que esta Casa aprova leis que
procuram melhorar a saúde, a educação e o desenvolvimento
regional. Mas muito se fala, na grande mídia, do lado ruim.

Agora estamos num processo sobre o qual precisamos refletir. Por
exemplo, o papel da imprensa é um debate importante que
precisamos fazer - o debate da democratização dos meios de
comunicação. Precisamos minimizar ou diminuir o monopólio dos
meios de comunicação, que hoje estão nas mãos de sete grandes
famílias, e criar mecanismos para democratizá-los mais.

Por exemplo, precisamos fazer um esforço concentrado para que os
853 Municípios de Minas Gerais tenham o direito de possuir um canal
aberto da TV Assembléia, uma TV pública e prestadora de serviço,
fundamental no exercício da livre comunicação. É importante fazer
com que ela chegue a cada Município, nobre Deputado Luiz Tadeu
Leite, e que possa ter um canal aberto na Região Metropolitana de
Belo Horizonte. Essa é uma forma de democratizar os meios de
comunicação.

É importante também esta Casa conseguir um canal de
radiofreqüência, para colocarmos nossa Rádio Assembléia no ar. É
fundamental batalharmos para isso, pois é uma forma de
contribuirmos para a democratização dos meios de comunicação. Da
mesma forma, ampliar as concessões dos canais de televisão para os
sindicatos, o MST, a CUT, as igrejas, as organizações da sociedade
civil é a forma mais adequada para se democratizar os meios de
comunicação.

Repito e cito o exemplo, nobre Deputado Getúlio Neiva, dos EUA,
que possuem um sistema de concessão de canais de televisão mais
democrático que o nosso. E veja que os EUA não são, para mim, o
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melhor dos mundos. Mas estou exemplificando, porque precisamos
valorizar o lado positivo.

Da mesma forma, devemos pensar em uma vara especializada para
julgar crimes de imprensa, porque são crimes que têm um efeito letal
muito poderoso, pois, quando divulgam uma notícia sem o
contraditório, sem ouvir o outro lado e quem está sendo acusado,
acaba-se cometendo um dano quase irreversível. E o nosso Poder
Judiciário, às vezes, não detém ainda a devida instrumentação para
julgar os crimes de imprensa ou para julgar os crimes “internéticos”,
nobre Deputado Rêmolo Aloise. Isso tudo compromete a democracia
brasileira.

Mas volto à questão do Ministério Público e à questão de Contagem.
Nobres Deputados, caros colegas, o que tenho a falar sobre a atuação
do Ministério Público em Contagem, no meu ponto de vista, é o lado
bom da notícia, o lado positivo do Ministério Público. Em Contagem,
tivemos um termo de ajustamento de conduta, porque, em pleno
século XXI e após quase 20 anos de promulgação da Constituição da
República de 1988, Contagem ainda vivia sob a égide da
administração como se o Município fosse uma fazenda de criador de
gados. Em Contagem, tínhamos vários servidores que entravam pelas
portas dos fundos. Eles conseguiam emprego na Prefeitura por
apadrinhamento do político de plantão. Foi por meio da atuação do
Ministério Público e da atitude firme da Prefeita Marília Campos que
obtivemos um princípio republicano em Contagem.

Hoje, fora os cargos comissionados permitidos por lei, para se
trabalhar na Prefeitura Municipal de Contagem é preciso aprovação
prévia em concurso público. Deve-se entrar pela porta da frente. Hoje,
o princípio geral do Município de Contagem é o concurso público, isto
é, a forma republicana e impessoal de se ocupar um cargo público
efetivo de carreira previsto na Constituição Cidadã de 1988.

Por meio de um termo de ajustamento de conduta do Ministério
Público de Contagem, conseguimos fazer com que até as
contratações temporárias, permitidas por lei, fossem precedidas de
processo seletivo, nobre Deputado Rêmolo Aloise. Ora, considero
muito positivo esse fato, que tem feito grande bem ao Município de
Contagem. Se perguntarmos aos nossos nobres servidores
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concursados e já efetivados pela atual administração da Prefeita
Marília Campos se estão satisfeitos com a atuação do Ministério
Público, com certeza eles nos dirão que estão satisfeitos, sim, pois se
trata de uma atuação correta e acertada do Ministério Público.

Darei outro exemplo, nobre Deputado Vanderlei Miranda, e, logo em
seguida, concederei aparte a V. Exa. Na oportunidade que tive como
Vereador da grande e querida cidade de Contagem, quando da
discussão da Lei Orçamentária de 2006, a vigorar em 2007,
recebemos a visita do ilustre Promotor de Justiça da nossa comarca,
que foi discutir com a Câmara dos Vereadores a importância de
garantirmos uma rubrica própria em nosso Orçamento, nobre
Deputado Vanderlei Miranda, para que houvesse acessibilidade dos
portadores de deficiência física e de necessidades especiais de nosso
Município. Por intermédio de uma intervenção correta e ajustada do
Ministério Público, a Câmara teve a sensibilidade de incluir no
Orçamento do Município verba para garantia aos portadores de
necessidades especiais.

Hoje em Contagem temos um dos programas mais avançados do
ponto de vista do portador de necessidades especiais, que é o
Programa sem Limite, que garante acesso do portador de
necessidades especiais às escolas, assim como ao tratamento
médico, tudo de forma republicana, sem ser preciso intermediação
nem apadrinhamento político. Essa é uma ação positiva do Ministério
Público.

Com satisfação, concedo aparte ao nobre Deputado Vanderlei
Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Nobre companheiro
Deputado Carlin Moura, parabenizo-o pela eloqüência do discurso e
também pela inteligência com que V. Exa. coloca as palavras dessa
tribuna, mas quero fazer aqui uma pequena consideração em relação
ao concurso público.

Este Deputado não tem nada contra o concurso público, que deve
ser o instrumento para admissão em várias instâncias das nossas
administrações; todavia, quero invocar aqui algo que V. Exa. invoca,
que é o direito constitucional que todos os seres humanos possuem
como garantia fundamental. Estamos aqui como resultado dessas
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garantias que estão em nossa Carta Maior, naquela que eu poderia,
sem exagero, chamar de livro sagrado das nossas regras de condutas
e relações, enfim, em nossa Constituição. Não podemos tratar de
forma igual os desiguais. Concordo com V. Exa., quando fala da
importância da admissão de servidores por meio de concurso público;
todavia, por uma questão muito simples, discordo do aspecto
referente aos gabinetes. Como V. Exa. sabe, os gabinetes funcionam
por tempo determinado, e esse tempo foi consagrado nas eleições.

V. Exa. tem quatro anos para cumprir o seu mandato nesta Casa. E,
assim como eu, dispõe de uma equipe de colaboradores que não foi
contratada por meio de recrutamento restrito, mas sim por meio de
recrutamento amplo. No momento em que eu, assim como V. Exa.,
perceber que um servidor, um colaborador não está atendendo ao que
o gabinete exige, em termos de trabalho, de dinamismo e de
produtividade, simplesmente procederei à sua substituição. Ou seja,
agradeço-lhe a colaboração, ele libera o espaço e eu coloco outra
pessoa em seu lugar, o que não poderia ser feito com um funcionário
público. Ressalto que não estou desmerecendo a classe, a categoria,
mas devo dizer que, realmente, essa atitude não poderia ser tomada
para com um funcionário público concursado.

Imaginem se eu tivesse de trabalhar engessado dessa maneira. Não
pretendo tomar-lhe muito o tempo, apesar de podermos debater essa
questão até às 18h59min. Lembro que há, em seu gabinete, pessoas
não concursadas, porém muito preciosas, importantes para o
exercício do seu mandato. Se V. Exa. não fugir à regra, certamente
essas pessoas, assim como V. Exa., vestiram a camisa no período
das eleições. Como ocorre no meu gabinete, talvez haja algumas
exceções. Digo isso porque, no meu gabinete, há pessoas que não
trabalharam comigo na campanha, mas estão lá porque são
profissionais que atendem à demanda que temos. Em geral, estão lá
pessoas que caminharam conosco durante a campanha, vestiram a
camisa, têm compromisso com o nosso mandato e com a população,
sabem como pensamos, são qualificadas e da nossa confiança. Por
essa razão, estão lá. Na verdade, creio que, no que se refere à
qualificação, essas pessoas têm todos os atributos de qualquer
concursado. Diria que alguns deles até têm mais.
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Imagino que o corpo de servidores do recrutamento amplo desta
Casa seja composto de pessoas que realmente têm capacidade ao
extremo para desempenhar as atividades que lhes são atribuídas.
Portanto acredito que não se deva tratar de forma igual os desiguais.
A justiça reside exatamente no fato de se tratar de forma desigual os
desiguais. Nesse caso, temos de levar em conta a nossa situação no
Parlamento, bem como o tempo de mandato que temos nesta Casa,
pois, conforme tenho dito, a cada quatro anos passa-se por uma
avaliação de desempenho feita pela própria população. Assim sendo,
se retornamos a esta Casa é porque a população julgou bom o nosso
desempenho, ou seja, o meu, o de V. Exa. e o de outros pares nesta
Casa.

Dessa maneira, precisamos encontrar o equilíbrio para as nossas
ações, enfim, para as nossas atuações como um todo neste
Parlamento e fora dele.

Quero crer que V. Exa. há de concordar comigo, quando falo de toda
essa limitação que temos para atuar. Portanto, precisamos de
pessoas que, além de confiança, nos dêem a liberdade de chegar a
elas e dizer: “Muito obrigado, mas o seu trabalho não está
correspondendo à expectativa e terei de fazer uma substituição”.

Não posso ser privado disso, até para o bem do mandato e dos que
nos confiaram o seu voto, esperam e têm grande expectativa em
relação a nós. Que não sejamos nós os causadores da frustração pelo
baixo desempenho e pela baixa produtividade do gabinete, a partir do
momento em que não pudermos, através do instrumento que é a
liberdade de demitir e admitir, selecionar aqueles que de fato melhor
possam servir aos nossos gabinetes. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço muito o aparte do nobre
Deputado Vanderlei Miranda. Devo dizer que concordo com o
raciocínio de V. Exa., mas devo, porém, fazer algumas ressalvas e
diferenciações. Logo após, concederei aparte à Deputada Elisa Costa.
Mas, nobre Deputado, há algumas diferenciações.

O nosso regime jurídico institucional constitucional permite o cargo
comissionado, aquele de livre nomeação, e exige o concurso público,
especialmente para o funcionário de carreira. Acho legítimo e legal o
cargo comissionado. Devo até dizer que o Parlamento europeu já
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avançou nesse aspecto. Lá, o funcionamento da Casa se dá, na sua
grande maioria, por funcionários de carreira, concursados. O
parlamentar, o Deputado, o Senador, o membro da Câmara Baixa e
da Câmara Alta, por exemplo, do Parlamento londrino, o parlamentar
tem dois cargos comissionados, o resto é tudo de carreira. Não quero
ficar aqui comparando o exemplo europeu ou americano com o Brasil.
O nosso sistema permite o cargo comissionado. Não sou contra.
Poderíamos até aprimorar e, quem sabe, melhorar o sistema.

Eu, particularmente, por uma questão até de entendimento político,
sou contra o nepotismo. Entendo que não há ainda uma legislação
específica sobre o tema, apesar de haver o entendimento de que, pelo
princípio da impessoalidade, o nepotismo se configuraria em uma
violação à Constituição. Estou inclinado a entender da mesma forma,
mas acho que deveria haver uma legislação, sim, vetando o
nepotismo, sob pena de a gente configurar um Estado patrimonialista
familiar. É um debate profundo, mas não é bem esse o tema. São
questões que merecem um aprofundamento. Concordo com a
ponderação de V. Exa. Concedo aparte à nossa querida Líder,
Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Parabenizo o Deputado Carlin
Moura, mas quero apenas fazer duas considerações sobre essa
importante fala. Primeiro, concordo com a sua avaliação e o seu
posicionamento. Quero também pedir que dê um abraço especial à
nossa querida Prefeita Marília Campos, pelo belo trabalho que está
sendo feito em Contagem - de inclusão social, de participação
popular, de infra-estrutura, na área de educação e em outras áreas.
Contagem está mudando com a presença e a participação da
sociedade.

A segunda questão diz respeito a este momento. Recuperando a
fala importante do Deputado Durval Ângelo ontem, quando tratou das
questões de concepção e conteúdo do papel dos Poderes,
principalmente da atuação das instituições que são importantes, ele
pronunciou especialmente uma fala relativa ao Ministério Público que
é fruto do debate desta Casa Legislativa.

De fato, as instituições precisam ser preservadas. As instituições
são formadas por seres humanos, por pessoas. E pode realmente
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haver excessos e exageros no Poder Executivo, no Poder Judiciário e
no Poder Legislativo.

Em muitos lugares, a única defesa que a sociedade tem é o
Ministério Público. Temas como meio ambiente, direitos humanos,
criança e adolescente, luta da mulher e combate à violência são
discutidos no Ministério Público. Há um espaço para participação e
debate, possibilitando solucionar problemas em muitos Municípios de
Minas Gerais. Esse fator deve ser considerado, até porque o
Ministério Público tem a responsabilidade de defender a sociedade e
aplicar a lei. No que tange à aplicação da lei, podemos considerar que
ela se transforma e deve aperfeiçoar-se ao longo do tempo. A
consideração e a maturidade do Ministério Público levaria à
atualização, ao aperfeiçoamento do entendimento das leis nas
conjunturas e nas mudanças do País e de cada Município.

Todos os espaços devem ser democratizados. Deputado Carlin
Moura, estou de pleno acordo com o seu pronunciamento. Os meios
de comunicação e as instituições devem instituir o controle social,
talvez mais do que a Assembléia. É preciso buscar o equilíbrio dos
Poderes. A população deve fazer o controle social de todos os
Poderes, assim como fazem com os Poderes Legislativo e Executivo.
Também deve haver controle social do Poder Judiciário e do
Ministério Público. A população deve participar mais de perto,
conhecer o papel da instituição, fazer o controle social, por meio de
conselhos e instâncias deliberativas que possam efetivamente
aperfeiçoar todas as instituições.

Todos cometem excessos e todos nós podemos cometer excesso
em algum momento de nossa história. Que sejamos controlados
especialmente pela sociedade civil organizada, pelos movimentos de
cidadania e pela população, que, cada vez mais consciente, mais
participativa, também contribui para o aperfeiçoamento dos Poderes e
da sociedade.

Este é o momento para fazer essa reflexão, e os papéis devem ficar
bem claros neste debate que estamos realizando na Assembléia
Legislativa. Obrigada.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte da nossa querida
Líder, que nos tem orientado. Deputada Elisa Costa, V. Exa. está
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certa, o caminho é o aperfeiçoamento, o aprimoramento da
democracia, que se dá com o aprimoramento da participação popular
e do controle social.

Novamente abordarei o papel do Ministério Público na cidade de
Contagem. Hoje há um sistema de assistência social republicano em
Contagem, que procura levar os benefícios a todas as camadas que
necessitam da assistência do Estado, por meio dos programas
públicos do governo federal e do governo municipal. O Ministério
Público de Contagem também teve um papel essencial, porque, por
meio de sua atuação, conseguimos fechar o famigerado Programa de
Assistência Integrado, o tal de PAI, que realizava uma assistência
questionável, que não cumpria a sua função pública e com graves
denúncias que estão sendo apuradas pelo Poder Judiciário. Espero
que, ao final, tomem as medidas cabíveis. Fechamos o PAI, e hoje há
uma política de assistência social pública e republicana. O Ministério
Público de Contagem exerceu um papel importante e decisivo. É
assim que se trabalha na democracia, ou seja, cada instituição
cumprindo a sua atribuição, o seu dever, e a sociedade controlando-a.

Ontem ocupei a tribuna para conclamar toda a população de Minas
Gerais a não perder a oportunidade de discutir o PMDI, sobre o qual
falarei novamente na semana que vem. Afirmei que o prazo final para
apresentação de emendas ao PMDI seria 9 de julho, mas, por meio de
requerimento aprovado nesta Casa, conseguimos prorrogar o prazo
para o dia 16 de julho. Esse, sim, é um debate que interessa a cada
cidadão e cidadã, a cada trabalhador e trabalhadora deste Estado,
porque, por meio do PMDI, estaremos discutindo qual é o Estado que
teremos daqui a 20 anos. Como já dizia o poeta, o hoje é a semente
do amanhã; assim, se não cuidarmos bem do nosso Estado hoje,
poderemos ter um futuro não tão merecedor para nossos filhos e
netos. Então, dia 16 de julho é o prazo final.

Conclamamos toda a população, toda a sociedade, por meio da
Comissão de Participação Popular, a apresentar suas sugestões de
emenda, a fim de contribuir para ajudar-nos a planejar o nosso
Estado, sem que fiquemos refém do setor privado nem da privatização
do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo concedido.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ademir
Lucas, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado 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 - Caro Presidente Deputado Gilberto
Abramo, Deputados que compõem a Mesa e Deputados presentes
neste Plenário, imprensa, demais membros que aqui se encontram,
gostaria de agradecer ao nobre Deputado Gilberto Abramo a nobre
gentileza que consolida o seu mandato nesta Casa, ao me conceder a
prerrogativa regimental de ficar à vontade nesta tribuna. Meus
agradecimentos por esse ato que mostra a sua grandeza de aqui
estar.

Devo começar por onde? Qual caminho me traz hoje à tribuna?
Vou iniciar muito rapidamente dizendo que a minha querida cidade

de São Sebastião do Paraíso foi beneficiada, nesta semana, com a
estadualização da cadeia pública. O Estado está assinando um
contrato com a Prefeitura para retirar da Polícia Civil as coordenações
dos trabalhos e entregá-los ao Estado. Um agradecimento ao nosso
querido Governador Aécio Neves pela grandeza de seu ato. A referida
regional foi criada por este Deputado, juntamente à regional de Pará
de Minas, do nosso querido Deputado Antônio Júlio. Foi um grande
ato que recebemos, porque para lá irão mais de 60 agentes, com os
quais, somados aos que lá estão, poderemos desfrutar, de uma
maneira tranqüila, a segurança daquela região, já que estamos no
limite, na fronteira do tráfico de São Paulo. O nosso agradecimento.

Gostaria ainda de estender esse meu agradecimento à cidade onde
tive 5 mil votos, a nossa querida Piumhi, que também terá a sua
cadeia estadualizada, e para lá irão mais de 40 funcionários novos, a
fim de melhorar a segurança daquela nossa região Sudoeste. O nosso
muito-obrigado, Governador Aécio Neves, o nosso muito-obrigado,
Secretário Maurício Campos, que tem demonstrado uma
responsabilidade e uma grandeza muito grande sobre a segurança.

Vamos ao assunto do Ministério Público. O homem tem de ter
memória. Dos animais, o único que tem a capacidade de guardar as
coisas é o homem. O restante dos animais não pensa, não fala, não
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ouve e não têm memória.
A capacidade da memória do ser humano é a coisa mais fantástica

que existe no mundo. Nenhuma máquina, Deputado Durval Ângelo,
mesmo aquelas da Nasa que levaram os homens para outras
paragens, não é capaz de produzir uma máquina maior que o cérebro.

Quero lembrar aqui, especialmente, o Procurador-Geral do Estado,
Dr. Jarbas Soares, que esteve nesta Casa na ocasião em que
estávamos estabelecendo os subsídios dos membros do Ministério
Público do nosso Estado.

Fizemos uma discussão e chegamos a um consenso. Esta Casa,
num clima de democracia e respeito, Deputado Carlin Moura, votou,
estabeleceu as normas, que foram sancionadas. Tudo ocorreu com
entendimento, respeito e dignidade. Estabelecemos teto fixo para o
Procurador-Geral: R$22.111,25. Esse foi o teto que esta Casa
estabeleceu ao nobre Procurador-Geral Jarbas Soares. Também
estabelecemos um teto para os demais membros daquela Casa no
valor de R$19.403,75. Tudo ocorreu de acordo com a normalidade
constitucional. Não se discutem essas questões aqui.

Respeito o Ministério Público e o seu orçamento, respeito as normas
conduzidas por aquela Casa, respeito a Lei de Responsabilidade
Fiscal praticada lá, mas também não posso deixar de lembrar ao
nobre Procurador de Justiça deste Estado, Dr. Jarbas Soares, que
havia uma emenda de autoria deste Deputado que não concedia
retroatividade a janeiro de 2005. Deputado Carlin Moura, eu achava
que a aplicação do teto deveria iniciar-se no mês de abril, e não,
retroagir a janeiro de 2005. Foi formada uma comissão de Deputados
e membros do Ministério Público, que solicitou que eu repensasse
minha posição, porque essa retroatividade precisava ser aplicada.
Dessa forma, após uma série de fundamentações, entendi a situação,
assim como o Deputado Durval Ângelo - que está presente neste
Plenário e se lembra muito bem. E qual foi a surpresa? O Sr.
Procurador-Geral de Justiça do Estado encaminhou carta a todos os
membros do Ministério Público dizendo que este Deputado era
contrário à retroatividade dos subsídios estabelecidos. Não se faz isso
a ninguém! Por que razão se plantou uma questão superada? Para
demonstrar que este Deputado estava radicalmente contra a
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retroatividade? Não! Tudo bem; isso é coisa do passado e está
resolvido.

Aproveito este momento para dizer ao Procurador-Geral de Justiça
do Estado que esta Casa apresentou hoje 70 emendas ao projeto. E
essas emendas são a expressão de todos os partidos, excetuando-se
dois: o PT e o PCdoB, únicos que não subscreveram as emendas.
Respeito a decisão deles. O Deputado Durval Ângelo, com sua
maneira risonha, disse-me que apresentaria uma emenda para que o
Deputado majoritário nomeasse os Promotores no interior. Disse a
ele: “V. Exa. está brincando”. E ele respondeu: “Não estou. Esse é o
melhor critério para acertar as coisas que estão se passando nesta
Casa”.

Não é questão de riso, mas, sim, de momento deste Plenário. Quero
deixar claro isto: não tentem jogar a culpa em meia dúzia de
Deputados que estão nesse processo e respeitem esta Casa no
sentido partidário, porque temos a certeza absoluta de que estamos
aqui para somar as ações corretas, perfeitas e devidas que tem o
papel do Ministério Público. É um desabafo? Talvez seja. Não posso
admitir que um Procurador do Estado encaminhe mais de 800 cartas
aos seus colegas dizendo que este Deputado era contra o pagamento
de mais de R$100.000,00 a cada Procurador e Promotor. Deputado
Carlin Moura, uma inverdade! Jamais fui capaz de tirar um centavo de
um Procurador ou de um Promotor. Não me interessa se o Dr. Jarbas
ganha R$5.000,00, R$10.000,00 ou R$100.000,00. Isso não é da
minha competência. Todavia não posso, de maneira alguma, admitir
essa injustiça. O tempo deu-me hoje condição de usar a mais nobre
tribuna do Poder Legislativo deste Estado para dizer que não é
verdadeira a carta recebida pelos Promotores do interior e pelos
Procuradores da Capital. Tenho, sim, cinco emendas que foram feitas
em conjunto. Subscrevi-as em nome dos meus colegas e das
bancadas.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Caro amigo Deputado
Rêmolo Aloise, na realidade, somos nós os dois Deputados citados na
carta, em que se usou dinheiro público, dinheiro do contribuinte a fim
de encaminhá-la para todos os Promotores e Procuradores da ativa e
aposentados do interior. Infelizmente não vi Promotor algum do
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patrimônio público ajuizar ação de improbidade administrativa pedindo
a devolução aos cofres públicos do valor gasto. O nome de V. Exa. e
o meu foram citados nessa carta, em que se disse a inverdade de que
estávamos contra a retroatividade. De fato, estávamos, até pelo
aspecto moral. Todavia o próprio Procurador-Geral fez entendimento
na Casa, e já tínhamos retirado as emendas - aliás, V. Exa. retirou as
emendas, e eu, a minha intervenção no Plenário.

Gostaria de falar de algo maior. V. Exa. tem razão. Há uma perigosa
crise institucional. Realmente, ela não é somente de Deputados
isolados, pois atinge a maioria esmagadora dos Deputados desta
Casa. Aliás, temos aí emendas assinadas, à exceção da Líder do PT,
por todo o Colégio de Líderes - PSDB, PFL, PV, PP, PMDB, e por aí
vai. Então, isso caracteriza uma crise. V. Exa. tem razão. Essas 70
emendas representam um grande clima de insatisfação na Casa.
Acredito que a origem dele seja a falta de entendimento, de
negociação.

A Constituição determina, dentro da máxima iluminista de
Montesquieu, que os Poderes são independentes, mas devem ser
harmônicos entre si. Ao se aprofundar muito a independência, talvez
seja por estar faltando harmonia; aliás, a harmonia cresce a partir da
arte do diálogo e da busca do entendimento, que hoje está rompido.

Brinquei mesmo com V. Exa., usando a ironia socrática, ao dizer
que, depois dessas 70 emendas apresentadas, só faltava apresentar
a 71ª, que, para ser coerente com as outras 70, deveria ser esta:
decreta-se que, de hoje em diante, o Promotor da comarca será
indicado pelo Deputado majoritário, aliás, da forma como era no
ordenamento jurídico antigo. Todos sabemos disso.

Ontem, fiz um discurso - reafirmo todos os seus termos - destacando
a importância do Ministério Público na defesa do Estado Democrático
de Direito, a defesa dessa instituição, a partir da máxima de que só o
poder controla o poder. Citei, particularmente, a Comissão de Direitos
Humanos, na qual atuo há mais de 13 anos nesta Casa e que presido
há 5 anos. A nossa parceria com o Ministério Público tem sido muito
proveitosa.

Portanto, temos de fazer uma análise. É na crise que se busca o
diálogo e o entendimento. Tenho medo de uma máxima de Nietzsche,
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filósofo da lucidez, apesar da loucura no final da vida. Trata-se de um
filósofo que derrubou muitas estruturas de pensamento fechado. Dizia
que tudo o que é aprendido ou vivenciado sem razões não se modifica
pela razão. Espero que consigamos, neste debate, nesta crise,
inverter a lógica desse pensamento. Que prevaleça a razão e que
busquemos o entendimento.

Digo mais. Aliás, disse isto à imprensa: hoje, o gesto maior de
sabedoria da direção do Ministério Público seria, num esforço enorme
de articulação, a retirada do projeto. Há óbices regimentais, sabemos
disso. Seria preferível enfrentá-los, pois não estamos vivendo num
bom clima. Há motivos. Conheço os motivos pelos quais Promotores
abusam da autoridade. Ontem disse que o caminho deve ser o
Conselho Nacional do Ministério Público, a Corregedoria e a denúncia
na tribuna. Como Presidente da Comissão de Direitos Humanos -
talvez a única a fazer isso -, já conseguimos o afastamento de cinco
Promotores de Justiça, e é pouco. São cinco Promotores que se
equivocaram, que não honraram a instituição.

Quero deixar-lhe uma reflexão. Sei do seu interesse público. V. Exa.
se preocupa com a coletividade. O Ministério Público não se constitui
apenas de seus membros nem apenas de sua direção. É muito mais
do que isso: é uma atitude, uma defesa maior da sociedade. Que
saibamos sair do particular para o geral. Que entendamos que, hoje,
nosso ordenamento jurídico se deve muito a instituições sólidas, entre
elas, com toda a certeza, o Ministério Público.

Compreendo V. Exa. e sou-lhe solidário. Digo mais: externarei a
minha posição. Não há ilegalidade nem inconstitucionalidade na
emenda apresentada por esta Casa ao projeto do Governador. Há
quatro decisões no STF, onde há Ministros muito sérios, como o
Sepúlveda Pertence. O óbice era apenas a ação civil pública. Mas,
para mim, esse não é o momento de procurarmos firulas jurídicas. O
melhor seria a retomada do diálogo, a busca do entendimento, pois,
caso contrário, quem perderá será o povo e a democracia brasileira.
Muito obrigado.

O Deputado Rêmolo Aloise - Agradeço a intervenção do nobre
Deputado Durval Ângelo. Gostaria de aproveitar a palavra “razão”, que
esse Deputado mencionou, para dizer aos senhores que este é um
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momento muito grave, um momento em que a razão tem de
prevalecer sobre as emoções. Como médico, conheço bem a
anatomia da razão. Ela nasce, Carlin, no lóbulo esquerdo do cérebro,
atravessa a cadeia neuronal e vai para o lado direito. Gostaria de
fazer um grande alerta, como médico e cirurgião, comparando a
quando se faz uma laparotomia, que é dita “transbrasiliense”. O que
significa isso, Carlin? Abre-se o apêndice xifóide e se vai até a região
púbica, onde se encontra o depósito de urina do corpo humano. O
tamanho desta cicatriz, às vezes, traz alguns focos infecciosos, que
podem levar os pacientes a uma septicemia, a uma UTI e a uma
dificuldade tremenda de recuperação. Vejo, com muita clareza, que
está feita uma grande incisão entre o Ministério Público e esta Casa.
Precisamos ter pessoas habilitadas, que possam fazer dessa grande
incisão uma verdadeira acomodação daquilo que se age com a razão.

Ao encerrar as minhas palavras, deixo bem claro que não tenho
questões pessoais com quem quer que seja. Jamais, Deputado
Antônio Júlio, vou questionar alguma decisão do Tribunal de Justiça.
Não quero entrar em outros méritos, mas não vou recuar nem um
segundo, como parlamentar desta Casa, com 17 anos, com cinco
mandatos, com mais de 250 mil votos, para agradar, para “puxar o
saco” daqueles que, indevidamente, difamam, fazem e depois não
sabem desfazer a calúnia e a infâmia. Não, Carlin. Já cheguei à altura
de minha vida que não me permite que eu tenha medo de quem quer
que seja, nem mesmo da morte, que é a certeza que temos.
Apresentei cinco emendas. Derrotem-me, mas não retirarei, em
hipótese alguma, o que já coloquei no projeto de lei do Ministério
Público. Se querem derrotá-las, acato e aceito, mas retirá-las, este
Deputado não retira. Vamos até o fim, porque tenho certeza de que
minhas emendas, elaboradas com muita tranqüilidade, com muita
certeza, somarão, ajudarão a colocar as coisas numa direção, pois, do
jeito que estão, não se sabe aonde se chega.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Obrigado, Deputado Rêmolo
Aloise. Estamos acompanhando o que acredito não seja uma crise,
apesar de alguém ter dito que é. Não existe crise, mas uma discussão
política que a Assembléia Legislativa, por meio da maioria de seus
membros, resolveu enfrentar, pois todos os dias estamos vendo
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excessos. Estamos discutindo os excessos do Ministério Público. Já
disse várias vezes no Plenário, Deputado Carlin Moura, que
respeitamos o Ministério Público e necessitamos dele, mas esse
órgão está passando dos seus limites em suas responsabilidades. Por
quê? Porque erramos quando votamos aqui sua lei, porque os
congressistas lhe deram poder demais. E alguns estão extrapolando
seu direito de fiscalizar.

Alguém falou aqui - parece-me que a Deputada Elisa Costa - sobre a
importância do Ministério Público nos reclamos da população, o que
não é verdade, pois o eco desses reclamos vem para cá, a
Assembléia Legislativa. Aquele órgão age, na maioria das vezes, por
reclamo de uma ou duas pessoas, e não de toda a opinião pública. E
isso tem até dado um bom resultado. Não queremos questionar as
ações corretas do Ministério Público, estamos apenas questionando
seus excessos. Hoje, a Justiça não anda, não funciona; a segurança
pública vai de mal a pior. Conseguiram acabar com o sistema de
investigação porque o bandido passou a ser mais importante que a
própria autoridade policial: quando o policial pega alguém pelo
colarinho, essa pessoa o denuncia ao Ministério Público, e, então,
solta-se o bandido e processa-se o agente policial.

Estamos discutindo, portanto, essa questão. Queremos ser
parceiros do Ministério Público e que sejam importantes no processo,
mas temos que combater seus excessos, Deputado Rêmolo Aloise.
Hoje, só para encerrar nossa participação, já que estamos aqui há
cerca de 15 dias tratando do mesmo assunto, ainda vou levantar mais
uma questão para servir a discussões futuras: um Promotor de Belo
Horizonte, de cujo nome não me lembro, questionou um Vereador da
Câmara Municipal de Belo Horizonte porque ele fez uma emenda a
projeto. Esses são abusos com que não podemos concordar. Seria o
caso de nós aprovarmos aqui uma emenda, participarmos da
discussão do projeto e sermos questionados por um membro do
Ministério Público porque apresentamos uma emenda, fizemos uma
discussão, apresentamos um projeto, ou deixamos de votá-lo.

Estamos combatendo aqui hoje esses excessos. Sabemos que eles
existem. Tenho certeza de que a cúpula do Ministério Público não tem
um instrumento legal para enfrentar essa situação. Toda instituição
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tem seus problemas, por que o Ministério Público não teria? Com
essas emendas apresentadas, estamos dando oportunidade ao
Ministério Público de discutir com a Assembléia Legislativa o melhor
caminho para dar também a seus dirigentes não só a
responsabilidade, mas também instrumentos, dentro da própria
instituição, para coibir os abusos.

Repito que estamos discutindo os abusos. Sabemos da importância
do Ministério Público, apesar de questionar que, na maioria das vezes,
seus Promotores estão muito mais a serviço da mídia do que
preocupados com a fiscalização dos atos de quem quer que seja,
principalmente se for uma pessoa com reputação melhor na
sociedade. Eles, às vezes, estão a serviço da imprensa, que não tem
notícia e precisa dela. Fazem, portanto, esse tipo de papel, que
estamos condenando e querendo discutir, como aconteceu com as
ações aplicadas por três Promotores de Divinópolis - informaram-me
que não estão mais lá. Eles entraram com uma ação contra 72
pessoas, jurídicas e físicas -, para dar em quê? Para gastar dinheiro e
desgastar aqueles que foram eleitos e aqueles que disputaram.
Tivemos que contratar advogados para mandar até lá a troco de quê?

Estamos discutindo esses abusos, Deputado Rêmolo Aloise.
Acompanho-o há muito tempo e sei o quanto V. Exa. já sofreu nas
mãos de alguns Promotores que abusaram de suas prerrogativas.
Então, Deputado Carlin Moura, Deputada Elisa Costa e Deputado
Durval Ângelo, estamos discutindo isso. Não podemos deixar que
essa discussão política venha a transformar-se em uma crise
institucional. Temos de ter responsabilidade, assim como eles. Vamos
nos assentar e conversar, mas a Assembléia Legislativa não pode
abrir mão de fazer as modificações, principalmente parte daquelas
propostas nas emendas apresentadas hoje.

Muito obrigado, Deputado Rêmolo Aloise. Vamos continuar
discutindo, pois prestaremos um grande serviço ao Ministério Público,
a Minas Gerais e ao País levantando essa questão.

Quero dizer ao Deputado Carlin Moura, amigo do Presidente Lula - e
hoje teremos aqui o Vice-Presidente -, que ele também está cobrando
medidas contra os excessos que o Ministério Público e a Polícia
Federal têm cometido contra várias pessoas de bem. Muito obrigado.
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O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, antes de encerrar,
acredito que tenho de tecer dois comentários em relação à Lei
Complementar nº 34. Nobre Deputado Carlin Moura, a lei diz o
seguinte: cria-se diária no valor de 15% sobre o vencimento fixo do
Promotor quando há deslocamento de uma comarca para outra.

Na interpretação desse artigo da Lei Complementar nº 34, não se
estabelece, Deputado Gilberto Abramo, quantas diárias poderão ser
praticadas durante o mês. Entendo que essa diária não ultrapasse o
limite mensal de R$3.000,00, independentemente de uma, duas, três,
quatro transferências de Promotores para outras comarcas. Esse é
meu entendimento, mas a lei não é clara. É preciso, Deputado Carlin
Moura, estabelecer se os R$3.000,00 são por diária ou para o mês em
que se está praticando a diária. Essa é uma questão que precisa ser
esclarecida.

Uma outra questão da Lei Complementar nº 34 que também não me
convence refere-se à verba indenizatória. Cria-se aqui uma verba
indenizatória que considero justa, mas é preciso estabelecer, dentro
dessa lei complementar, o seu valor, Sr. Presidente. Não me interessa
se o Procurador-Geral do Estado vai ter de gastar R$50.000,00 de
verba indenizatória para representar bem o Ministério Público em
todos os Estados em que for necessário. É preciso, sim, não dar um
cheque em branco dentro dessa lei complementar.

São duas dúvidas pertinentes sobre as quais esta Casa se
debruçou, estudou e não teve condição de estabelecer valores. São
variáveis, nobre Deputado. São variáveis que se praticam.

Hoje, pela manhã, liguei para a minha terra natal, São Sebastião do
Paraíso, e pedi a um funcionário meu que fosse até à porta do fórum e
se informasse qual era o Promotor que estava de plantão neste fim de
semana naquela comarca. A resposta foi a seguinte: responderá pela
comarca das Promotorias, em São Sebastião do Paraíso, o Promotor
de Alpinópolis. Na minha cidade há cinco Promotores. Há cinco varas,
e cada uma tem o seu Promotor.

E aí vem a questão que pergunto, Deputado Carlin Moura: se há
cinco Promotores que trabalham naquela comarca, qual a razão, qual
o motivo de se colocar um Promotor que está a 100km de distância
para decidir como plantonista do Ministério Público? É correto? É
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justo? É certo? Ou o dinheiro está falando mais alto nestas questões?
Deixo aqui a dúvida. Como saberemos? Como se despacha? Aqui

está o telefone: 9817-9585. É ligar, que o Promotor está à disposição
para aqueles que têm que se locomover 200km, 100km, para ir, e
outros 100km para voltar. Isso não custa nada ao contribuinte? Vejam
o exemplo. Basta ligar.

Existe ainda uma comarca vizinha a São Sebastião do Paraíso
chamada Itamoji. Nessa cidade, não há um Promotor. Como
funciona? Há um revezamento semanal para atendimento de quatro
dias. Na sexta-feira, não há expediente. São dois Promotores: às
segundas e às quartas-feiras, a responsabilidade é de um; às terças e
às quintas-feiras, do outro. Pergunto: “como fica a diária? Três para
um e três para o outro? Ou vamos multiplicar quatro semanas por
dois?”. Serão 16 mais 16, num total de 32 diárias. Como fica,
Deputado Carlin Moura? Entendo que fica em R$3.000,00 para cada
um. Ou se racham os R$3.000,00: R$1.500,00 para “b” e R$1.500,00
para “c”? Esse é meu entendimento. Não está claro. Queremos
clareza. Nada mais do que isso.

Entendo que nenhum dos Srs. Deputados tem a pretensão de entrar
nas questões financeiras do Ministério Público dentro da legalidade
orçamentária que esta Casa lhe concede. Não entrarei no Orçamento.
Tenho dados. Vamos analisá-los. Os meses de novembro e dezembro
se aproximam. Nos dois últimos anos, houve um aumento de
R$100.000.000,00, de um ano para o outro, no Orçamento do
Ministério Público, aprovado por esta Casa, bem acima do Poder
Legislativo. Deputado Paulo Cesar, será que o Orçamento que vem
terá R$200.000.000,00 de acréscimo?

As crianças, por natureza orgânica, têm medo da escuridão. É
normal, mas não admito que homens, adultos e responsáveis, não
queiram enxergar a luz da verdade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Comunico que hoje à noite, às 20 horas,
na comemoração dos 150 anos da nossa querida cidade de Ubá,
teremos a honra e a alegria de receber no Plenário desta Casa o
querido José de Alencar, Presidente da República em exercício.
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Convido todos os mineiros a participarem conosco desta bonita festa
para recepcioná-lo.

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 22ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/6/2007

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Zé Maia
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Registro de
presença - Palavras da Secretária Renata Maria Paes de Vilhena -
Palavras do Deputado André Quintão - Palavras do Sr. Tadeu Barreto
Guimarães - Palavras do Sr. Pedro Olinto - Palavras do Sr. Eduardo
Rios-Neto - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento.

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

Carvalho - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva
- Deiró Marra - Delvito Alves - Domingos Sávio - Elisa Costa - Fábio
Avelar - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Jayro
Lessa - João Leite - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Ronaldo Magalhães - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h15min,

declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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Ata
- O Deputado Fábio Avelar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa a
Exma. Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão; e os Exmos. Srs. Deputado Zé Maia,
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira desta Casa;
Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de Participação
Popular desta Casa; Tadeu Barreto Guimarães, Coordenador
Executivo do Programa Estado para Resultados; Pedro Olinto,
Economista Sênior do Banco Mundial; Eduardo Rios-Neto, Professor
Titular do Departamento de Demografia da UFMG e membro do
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Minas Gerais.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de

debates “Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -
estratégia de desenvolvimento”, com os seguintes objetivos:
“Apresentação do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI”, “Reflexões sobre avaliação de políticas públicas” e
“Apresentação de algumas áreas de resultado do PMDI”.

Palavras do Sr. Presidente
Governar e legislar em um regime político democrático é trabalhar

pelo bem comum. É administrar, tomar decisões e produzir leis para
melhorar a qualidade de vida de determinada população em
determinado período de tempo, correspondente a um mandato. É
também responsabilizar-se pelas condições de continuidade das
ações e dos projetos implementados. Em outras palavras: deixar para
os governos subseqüentes uma estrutura administrativa e um
planejamento estratégico que permitam e até induzam o
aprimoramento e a maturação das políticas públicas adotadas. É
pensar no presente e no futuro. Tal premissa ganha sentido especial
quando inserida na realidade do nosso Estado, carente de programas
consistentes e duradouros para enfrentar seus desafios históricos,
vinculados à sua extensão territorial e a suas diversidades
econômicas e sociais. Traduzidos em ações específicas, esses
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programas devem, de forma sustentada, estimular os segmentos
produtivos, promover a geração de empregos, a distribuição de renda
e o combate à pobreza; favorecer a redução dos desequilíbrios e a
melhoria dos serviços públicos, como os de saúde, educação,
moradia, transporte e segurança.

O atendimento das demandas imediatas da população, a
conveniência de dar prosseguimento às boas iniciativas e a
necessidade de tirar o maior proveito possível da aplicação dos
recursos públicos exigem dos governos a elaboração de estratégias
de curto, médio e longo prazos.

É nesse entendimento que se encaixam e se completam a Lei
Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano
Plurianual de Ação Governamental - instrumentos de planejamento de
curto e médio prazo - e o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
- PMDI -, cujas diretrizes e metas abrangem o período de 2007 a
2023. Elaborado pelo governo do Estado a partir de proposição do
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e em tramitação
nesta Casa, o PMDI envolve também a iniciativa privada e as
organizações da sociedade civil, o que confere maior significação a
este ciclo de debates, destinado a esclarecê-lo e a gerar subsídios
para seu aprimoramento. As exposições a serem feitas sobre sua
concepção, metas e estratégias, o detalhamento de algumas de suas
áreas de atuação e as reflexões sobre a avaliação de políticas
públicas serão, no decorrer do evento, fundamentais para o processo
de análise e votação do Plano. Informamos aos presentes que a
discussão da matéria pelas instâncias parlamentares competentes
poderá contar com sugestões de entidades representativas da
sociedade civil, encaminhadas às comissões responsáveis pela
realização deste encontro. É oportuno lembrar também que o PMDI é
uma referência para orientar a discussão da Lei Orçamentária Anual,
da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual de Ação
Governamental, elaborado com a efetiva contribuição das
organizações civis, por meio da apresentação de emendas. Por
tradição e princípio, a Assembléia Legislativa está sempre disposta a
colaborar com ações que visem ao aperfeiçoamento dos programas
de governo, principalmente por meio do debate e da participação.
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Agradecemos a todas as pessoas e instituições que contribuíram
para a realização deste evento, especialmente à Secretaria de
Planejamento e Gestão, aos ilustres expositores e a todos os
presentes, com a certeza de que poderemos aprimorar as ações de
planejamento do Estado, tão necessárias ao seu desenvolvimento
contínuo e equilibrado. Muito obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Zé Maia) - Bom-dia a todos.

Registramos a presença dos Exmos. Srs. Athos de Carvalho, Ouvidor
de Saúde; Márcio Scarpone José Pinto, Ouvidor do Sistema
Penitenciário; Guilherme Hermeto Costa, Ouvidor Ambiental; Gustavo
Costa Nassif, Ouvidor de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas;
das Exmas. Sras. Guiomar Lara, Superintendente de Modalidades e
Temáticas Especiais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação;
Maria Auxiliadora Campos Araújo Machado, Ouvidora Educacional;
Marilena Chaves, Secretária Adjunta do Turismo; e Virgília Rosa,
Coordenadora Especial de Políticas Públicas para Mulheres de Minas
Gerais; e dos Exmos. Srs. Gilman Viana, Secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Paulo Bregunci, Presidente da
Ruralminas; Teodoro Lamounier, Presidente da Companhia de
Habitação de Minas Gerais; e Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário
Adjunto de Saúde.

Palavras da Secretária Renata Maria Paes de Vilhena
Exmo. Sr. Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais; Deputado André Quintão, Presidente da
Comissão de Participação Popular; Tadeu Barreto, coordenador
executivo do programa Estado para Resultados; Eduardo Rios-Neto,
representando o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social;
Pedro Olinto, economista sênior do Banco Mundial; Gilman, Secretário
de Agricultura; Deputadas e Deputados; demais colegas da
administração pública; senhoras e senhores.

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - para o
período 2007-2023, que hoje debatemos, contêm a estratégia de
longo prazo para o Estado. Ao encaminhar o PMDI, o Sr. Governador,
representando o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social,
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enfatizou o caráter inovador, para Minas e para o País, da proposta de
se implementar o conceito do programa Estado para Resultados, que
pretendo apresentar de forma sucinta. A inspiração central do PMDI,
tornar Minas o melhor Estado para se viver, continua sendo a mesma
lançada em 2003. Propomos, à luz dos resultados obtidos no último
quadriênio, o refinamento da estratégia para tornar a realidade dos
mineiros mais próxima da visão de futuro almejada. De fato, a visão
de tornar Minas o melhor Estado para se viver, mediante melhora
contínua no Índice de Desenvolvimento Humano - IDH -, hoje nos
parece muito mais real e factível que em 2003, o que demonstra que
avançamos muito e superamos severas dificuldades vivenciadas pelo
poder público estadual. Dessa forma, o PMDI 2007-2023 objetiva, de
um lado, consolidar os avanços alcançados e, de outro, imprimir maior
eficácia às ações previstas na estratégia de desenvolvimento para
2023. O PMDI reconhece que o desenvolvimento é missão de todos e
prevê ações públicas, privadas e em parceria. O PMDI reconhece
sobretudo que somente o Estado para Resultados é capaz de mudar a
realidade dos mineiros sem impor novos sacrifícios. O Estado para
Resultados vem em boa hora, no momento em que se propõe para o
País uma agenda econômica com medidas que, supostamente,
acelerarão o crescimento. Há uma percepção de que as agendas
social e fiscal foram concluídas ou, pelo menos, de que a ênfase
principal das políticas públicas será o crescimento econômico. Esse
falso dilema entre as agendas, a idéia de que existe uma dicotomia
entre o econômico e o social, é, em boa medida, responsável pelo
insatisfatório desempenho do poder público no exercício de suas
atribuições.

O processo de redemocratização do País, especialmente no período
pós-Constituição de 1998, e a estabilidade de preços alcançada em
1994 determinaram uma nova agenda para a União e governos
subnacionais. A abertura democrática felizmente cerceou a
capacidade do poder público de negligenciar parcela da população
que não tem acesso às oportunidades de crescimento pessoal e
profissional. A principal conseqüência é a expansão dos gastos
considerados sociais, registrados como despesas correntes. Na
impossibilidade de financiamento por via de inflação, notadamente
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após 1994, restaram três estratégias de financiamento para o setor
público: o aumento do endividamento com adoção de juros elevados,
principalmente entre 1994 e 1998, a elevação da carga tributária e,
complementarmente, a redução dos investimentos públicos. Portanto,
o êxito no equilíbrio das contas públicas decorreu mais de ampliação
de receitas do que de redução de despesas. A carga tributária
brasileira supera, de forma notável, a de países como China, Índia ou
Chile. Ao se tratar isoladamente a agenda fiscal, alcançou-se, de um
lado, o superávit necessário para o início da redução do
endividamento e, paulatinamente, dos juros, mas, de outro,
estabeleceu-se, no País, um novo patamar de carga tributária que
onera excessivamente a sociedade brasileira. Ainda, o crescimento
dos gastos correntes vem comprimindo os investimentos públicos,
especialmente nas áreas que ampliariam a competitividade do setor
produtivo. Os principais efeitos dessa combinação - aumento da carga
tributária e redução nos investimentos públicos - no ambiente de
negócios são o desincentivo ao investimento privado, o aumento da
informalidade e a perda de competitividade das empresas. O baixo
crescimento econômico do Brasil, desconsiderando fatores
circunstanciais de um momento histórico ou outro, é resultado de um
setor público que sufoca o desenvolvimento econômico. Retornando
às agendas, poderia supor-se que o preço que a sociedade pagou, em
termos de baixo crescimento econômico, foi suplantado pelos
benefícios da agenda social. Todavia, nossos indicadores sociais, com
raros e pontuais exemplos, tiveram evolução insuficiente no período
após 1998. Constata-se o óbvio: na agenda social, o poder público,
mesmo com forte expansão das despesas, foi incapaz de reverter o
perverso quadro social e, o que é mais grave, permanece a retórica
setorialista de que o problema é a falta de recursos. Acreditar que
existem dilemas intransponíveis entre as agendas social, econômica e
fiscal significa conformar com o baixo desenvolvimento do Brasil. Se
precisamos restringir o crescimento para reduzir as desigualdades e
melhorar as condições de vida da população ou se, para alcançar o
crescimento, é necessário descuidar da garantia de acesso universal
aos serviços públicos que permitem oportunidades equânimes de
desenvolvimento das pessoas, faremos sempre escolhas que
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inviabilizam o desenvolvimento sustentado do País.
O Estado para Resultados pressupõe a existência de uma única

agenda - a de desenvolvimento - com uma meta de longo prazo
relacionada à qualidade de vida das pessoas. As políticas econômica
e social integrariam esta agenda como gêneros complementares da
agenda de desenvolvimento. Quanto à agenda fiscal, temos que
ampliar o conceito atual de equilíbrio fiscal, restrito aos resultados em
termos de superávit e endividamento, em direção à qualidade fiscal. A
qualidade fiscal incorporaria outros indicadores de desempenho e
metas para o setor público, como carga tributária e, especialmente, os
resultados das políticas de desenvolvimento econômico e social,
medidos por meio de indicadores objetivos. Neste arranjo, a
sociedade, de forma transparente, teria informações sobre o ônus e o
resultado esperado das políticas públicas. O governante seria avaliado
pela capacidade de melhorar indicadores econômicos e sociais sem
onerar adicionalmente a sociedade, rompendo a lógica atual de
comparar o desempenho em determinada área pelo volume de
gastos. A criação ou a agregação de valor aos bens e serviços
públicos se tornaria condição para o alcance dos resultados. Ao
mudarmos a forma de avaliar os governos, o falso conflito entre o
econômico e o social encontraria na gestão eficiente a resposta de
que é possível instalarmos uma agenda de desenvolvimento. A boa
gestão é aquela que faz mais e melhor com menos, que alcança
metas econômicas sem negligenciar o social ou a estabilidade fiscal,
que estabelece e cumpre uma trajetória de desenvolvimento para o
País.

Este é, senhoras e senhores, o conceito de Estado para Resultados
proposto pelo Governador Aécio Neves no Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado que hoje debatemos. Pretendemos
superar a discussão sobre qual modelo de Estado queremos para
Minas ou para o País: o Estado mínimo, o Estado fiscalista ou o
Estado desenvolvimentista. O desenvolvimentismo com
irresponsabilidade fiscal trará ganhos imediatos, mas certamente
insustentáveis, e, por outro lado, negar a presença do poder público
em áreas essenciais significa negligenciar as graves desigualdades
observadas em Minas. Com qualidade fiscal e gestão eficiente, é
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possível construir um Estado que opera de acordo com os resultados
demandados pela sociedade e que produz esses resultados a menor
custo. A construção do PMDI, ao incorporar esse conceito inovador do
Estado para Resultados, situa exclusivamente na sociedade os
resultados desejados para as políticas públicas, organizados em cinco
grupos de destinatários: pessoas instruídas, qualificadas e saudáveis -
foco dos programas de educação, saúde e cultura, direcionadas a
ampliar o capital humano, fator essencial para o desenvolvimento
econômico e social; jovens protagonistas - construindo uma forte
aliança social estratégica, esse eixo pretende organizar as diversas
ações dirigidas à juventude, com o objetivo de ampliar a
empregabilidade, o empreendedorismo e a inclusão social dessa
camada da população; empresas dinâmicas e inovadoras - concede
atenção especial ao crescimento econômico como a grande alavanca
das transformações sociais sustentáveis, por meio de programas de
fomento econômico, infra-estrutura e ciência e tecnologia e da
construção de um pacto estadual pela elevação da taxa de
investimento e da competitividade da economia de Minas Gerais;
cidades seguras e bem cuidadas - mediante os programas relativos a
meio ambiente, segurança pública, habitação e saneamento, o foco
desse eixo é melhorar a qualidade de vida nas cidades mineiras; e
eqüidade entre pessoas e regiões - programas voltados para as
regiões e locais de menor IDH, destinados aos segmentos mais
vulneráveis, e envolvem o combate à pobreza, a geração de emprego
e de renda e a segurança alimentar.

Por fim, é importante registrar que o PMDI que propomos contém a
estratégia 2007-2023, construída a partir desses cinco eixos e de uma
ampla consulta a especialistas e dirigentes de governo nas diversas
áreas. A concretização dessa estratégia em um rol de ações e
produtos esperados se fez mediante a definição de onze áreas de
resultados que hoje serão apresentadas e debatidas. Cada área de
resultado agrega os principais desafios, objetivos e metas para a
administração pública, bem como iniciativas essenciais para
transformarmos a estratégia em resultados efetivos. Este documento,
após os refinamentos que certamente surgirão deste debate e das
discussões legislativas, será o principal orientador da estratégia de
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desenvolvimento do nosso Estado. Tenham todos um bom trabalho.
Muito obrigada.

Palavras do Deputado André Quintão
Bom dia a todos. Quero cumprimentar o Presidente da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado Zé Maia, que
também preside esta abertura, agradecendo-lhe a parceria entre as
Comissões que presidimos, que permite a combinação da Comissão
de mérito, que analisa as Leis Orçamentárias, com a Comissão que
tem por objetivo estimular o envolvimento da sociedade no debate.

Cumprimento os Srs. Eduardo Rios, Pedro Olinto, Tadeu Barreto,
filho da querida Joaíma, na pessoa de quem cumprimento todos os
servidores do Estado, a Secretária Renata Vilhena, gestores que
integraram o esforço de construção do PMDI. Registro, com alegria, a
presença de vários Deputados, na pessoa do Deputado Carlin Moura
e do Deputado João Leite, membros efetivos da Comissão de
Participação Popular. Cumprimento a Deputada Elisa Costa, nossa
Líder, na pessoa de quem cumprimento todas as Deputadas aqui
presentes.

Ficamos muito felizes com a realização desse ciclo de debates
sobre o PMDI. É um esforço que a Assembléia tem feito desde 2003,
a fim de realizar um debate mais aprofundado sobre as Leis
Orçamentárias e o PMDI, um instrumento de planejamento que a
sociedade tem pouca possibilidade e pouca prática de discutir. De
fato, é uma inovação importante porque reforça a visão de
planejamento, principalmente num momento em que o mundo tem
uma agenda global - os objetivos do milênio até 2015 -, um esforço de
todos. O Brasil também estabelece metas para os seus 200 anos de
independência em 2022, e aqui, no Estado, o PMDI propõe essa
tarefa para 2023, principalmente com a previsão de metas e
resultados, com diagnóstico e estudo aprofundado. Tive a
oportunidade de fazer a leitura atenta dos documentos e posso
registrar a qualidade dos trabalhos e a solidez dos dados. Faço,
primeiro, esse registro à Secretária Renata e ao nosso amigo Tadeu
Barreto. É muito importante esse trabalho e essa leitura de Minas.

A segunda questão é que, por meio desta iniciativa, damos
seqüência a uma forma de envolver a sociedade nos debates sobre
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Leis Orçamentárias, que se iniciou em 2003, particularmente por
intermédio das Comissões de Participação Popular e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária quando discutimos o Plano Plurianual de
Ação Governamental. Envolvemos a sociedade civil, e mais de 200
sugestões foram apresentadas no primeiro ano de debates. Depois,
fizemos revisões anuais sucessivas do PPAG com aperfeiçoamentos
nesta Casa. Não foi um debate estéril. Foi um debate que redundou
em novos projetos estruturadores, em mais recursos, principalmente
para as políticas sociais, e em aperfeiçoamento. Portanto, é bom
quando a gente combina o debate com a incidência nas leis que
tramitam nesta Casa. E agora fazemos este debate do PMDI e temos
um prazo para apresentação de emendas até 9 de julho. Com certeza,
desse debate de hoje idéias e propostas poderão surgir. Diria também
que hoje é um aquecimento para o debate do segundo semestre do
Plano Plurianual de Ação Governamental. Portanto, aqui faremos um
debate mais amplo que nos subsidiará para a discussão do Plano
Plurianual de Ação Governamental e, como já foi discutido com a
Seplag, com o Presidente da Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho,
com o Deputado Zé Maia, nós também assumimos o compromisso de,
no segundo semestre, assim como fizemos em 2003, envolver a
sociedade mineira na discussão do Plano Plurianual de Ação
Governamental, que será apresentado a esta Casa. Portanto, além
dos mecanismos de que o governo dispõe na sua preparação - e o
Conselho de Desenvolvimento é um deles -, a Assembléia também
abre as portas para o envolvimento da população.

Agradeço a presença dos representantes das várias entidades e
segmentos que acompanham o Plano Plurianual. Fazemos um
monitoramento do Orçamento, da execução orçamentária,
preparando-nos para o monitoramento de metas físicas, de avaliação
de resultados, que, aliás, é o assunto de um dos painéis deste dia.

É importante que a sociedade acompanhe não só a elaboração do
Orçamento, mas também sua execução. Mas queremos mais: que ele
acompanhe metas físicas e impacto de resultados. Isso é fazer o
acompanhamento adequado de políticas públicas. A Assembléia é um
dos instrumentos que possibilita essa qualificação da sociedade civil.
Apesar de absolutamente legítima a atuação dos parlamentares,
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buscando atender seus segmentos mesmo com emendas
parlamentares, acredito que o Parlamento não pode renunciar a uma
discussão geral, a uma visão global das prioridades do Estado. É isso
que a Assembléia Legislativa hoje está fazendo com o debate amplo
do instrumento de planejamento até 2003. Está discutindo todos os
desafios para o Estado de Minas Gerais.

Por fim, o mais importante é o conteúdo do PMDI. A Secretária
Renata Vilhena, na sua exposição, colocou muito bem que Minas
Gerais é um Estado que tem inúmeras possibilidades, inúmeras
potencialidades, vocações diversas e vantagens em relação a outros
Estados. Minas é um Estado vocacionado para muitas conquistas
civilizatórias. Mas, ao longo dos anos, e isso não é culpa de nenhum
governo, é de um processo que a Secretária relatou, apesar de termos
períodos de crescimento econômico, apesar de termos a terceira
economia do País, também registramos indicadores sociais
preocupantes. Estamos em 10º lugar na lista do IDH, somente 46%
dos jovens concluem o ensino médio, e os homicídios relacionados
aos jovens são o dobro em relação à população adulta. Temos, ainda,
uma diferença muito grande entre as regiões. A média de
escolarização, no Jequitinhonha, no Norte e no Mucuri é a metade da
taxa média do Estado de Minas Gerais. Temos muitas diferenças
entre as pessoas e entre as regiões. Acho que aí é que devemos nos
unificar, ou seja, na questão social, conjugada com a perspectiva de
desenvolvimento e distribuição de renda. Muitas vezes, o
desenvolvimento econômico, por si só, não gera justiça social. A
presença de um Estado que coloca o ser humano no centro de suas
preocupações a partir de um desenvolvimento sustentável, com
respeito ambiental e distribuição de renda, é importantíssimo. Penso
que esse espírito deve orientar a votação e a aprovação das leis nesta
Casa.

Já tenho sugestões, Secretário. Algumas já foram apresentadas por
meio de emendas. Acho que a inovação da gestão pública é um ponto
importante do PMDI. Podemos valorizar muito os conselhos
deliberativos, hoje existentes e previstos na Constituição. Penso que
algumas metas são muito caras. A sociedade, com a erradicação do
trabalho infantil, também poderá ser mais fortalecida no PMDI. O
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programa Poupança Jovem, que é hoje uma das estratégias do
protagonismo juvenil, pode e deve ser acoplado a ações de
acompanhamento social. Ele não pode ser apenas um programa de
transferência de renda. Duas políticas novas, nesse arcabouço
institucional, a política de segurança alimentar e a política de
assistência social também poderiam merecer um destaque maior no
PMDI, bem como outros assuntos, que já apresentamos por meio de
emendas.

Mas acho que o maior aperfeiçoamento do PMDI virá hoje, desse
debate público, o qual pode desdobrar-se em emendas populares
apresentadas por entidades da sociedade civil.

Então desejo muito agradecer a presença de todos, em nome da
Comissão de Participação Popular, ao Deputado Zé Maia, por essa
importante parceria, e ao governo do Estado - fico à vontade para
fazer esse registro -, que, desde 2003, tem comparecido aos debates
com as informações. Aqui é o espaço democrático para, com
responsabilidade, apresentarmos nossas concordâncias e
discordâncias, buscando sempre o aperfeiçoamento legislativo e o
melhor para o povo de Minas Gerais. Bom trabalho a todos e muito
obrigado pela presença.

Palavras do Sr. Tadeu Barreto Guimarães
Bom dia, senhoras e senhores; Deputado Zé Maia, Presidente da

Comissão de Fiscalização Financeira; Deputado André Quintão,
Presidente da Comissão de Participação Popular; demais integrantes
da Mesa; Prof. Eduardo Rios; economista Pedro Olinto; companheiros
do setor da administração pública; empreendedores públicos do
programa Estado para Resultados, essa turma nova que acredita que
é possível também empreender no setor público.

Em primeiro lugar desejo fazer referência ao discurso da Secretária
Renata Vilhena, que teve a capacidade de sintetizar, de maneira muito
clara e precisa, o conceito Estado para Resultados, que sustenta o
choque de gestão de segunda geração. A Renata foi muito feliz na
abordagem da qualidade fiscal e da nova visão do que é uma
administração fiscal eficiente, que se ocupa com o superávit e também
com as alocações estratégicas, com a qualidade do gasto, com a
diminuição do desperdício, com os índices de produtividade, com o
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custo e com a inovação da gestão pública, que envolve melhorias de
processos, melhoria na gestão das pessoas, novas formas de
provimentos de servidores públicos e essa idéia de empreendedores
públicos, além de outras. Esses são os pilares do conceito Estado
para Resultados, ou seja, um Estado que produz resultados
esperados para os destinatários de políticas.

Ela lembrou os cinco destinatários das políticas públicas, os cinco
eixos que estão no Pacto por Minas, que o Governador adotou em
campanha.

Quero fazer uma breve referência ao discurso do Deputado André
Quintão, para reconhecer que a parceria entre o Executivo e o
Legislativo, ao longo desses últimos quatro anos e meio, tem sido de
alto nível. Penso que estamos contribuindo para a discussão, para a
melhoria da gestão pública, quando retomamos - o Governador falou
isso desde a campanha em 2002 - o planejamento como importante
instrumento para aprimorar a gestão pública.

Depois desses comentários específicos, teremos outros momentos
para discutir mais claramente a desigualdade entre as pessoas e as
regiões. Esse é um grande desafio que precisa ser enfrentado, e
estamos propondo-nos a isso.

Vou falar rapidamente do processo de construção da estratégia
propriamente dita, que se resume a esse mapa estratégico - é o
segundo ponto que discutirei -, e, depois, retomarei o conceito do
programa Estado para Resultados, mas citando rapidamente essa
pequena unidade, a equipe que foi criada para apoiar a gestão, a
implementação dessa estratégia.

Para a construção da estratégia, esta frase do Alvin Toffler nos
orientou desde o início do segundo semestre do ano passado: “Apesar
de tudo e à medida que avançamos para a terra desconhecida do
amanhã, é melhor ter um mapa geral e incompleto sujeito a revisões
que não ter mapa nenhum”. É por isso que construímos um plano
estratégico, que pode ser definido como um conjunto de grandes
escolhas sob condição de incertezas; portanto, um mapa incompleto,
impreciso e em construção, mas que orienta a nossa organização,
orienta o governo na construção do futuro desejado.

A sua perspectiva é o horizonte de longo prazo. Ele é um
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instrumento definido pela Constituição mineira, que estabelece que o
governo deve apresentá-lo à Assembléia Legislativa - na verdade, é a
Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social. Estamos fazendo-o pela segunda vez, já que o fizemos
também em 2003. Portanto, é um plano de longo prazo que orienta os
outros três instrumentos do planejamento e do processo orçamentário:
o PPAG, cujo horizonte tem médio prazo e que, em Minas Gerais,
sofre revisões anuais; a Lei Orçamentária Anual, que também serve
de baliza para o projeto que enviamos à Assembléia, para que se faça
toda a discussão do processo legislativo; e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Enfim, esse é o mapa que nos orienta para a
construção do futuro.

Quanto à metodologia utilizada, falarei bem rapidamente. Na
verdade, vivemos em um mundo incerto e com muitas mudanças. Por
isso, planejar é pensar sobre os futuros prováveis, por meio de
metodologias de cenários exploratórios, o futuro desejado e buscar
definir qual a trajetória, em termos de projetos, indicadores e metas,
para construir tal futuro.

Para isso, como ponto de partida, começamos uma avaliação
qualitativa estratégica do primeiro governo do Governador Aécio
Neves. Entrevistamos mais de 60 executivos que trabalham no
governo e fora dele.

Manutenção da visão de futuro: mantivemos a visão de futuro com o
propósito de tornar Minas Gerais o melhor Estado para se viver.

Aprimoramos o foco no destinatário das políticas públicas, ou seja,
nos nossos “clientes”, naquilo que é a razão de ser de todo setor
público. A premissa é o conceito de Estado para Resultados, com os
dois pilares: qualidade fiscal e gestão pública eficiente.

E, como o Governador gosta sempre de lembrar que cumpre os
compromissos que assume, eis os compromissos com os
apontamentos do plano de governo, Pacto por Minas, lançado por ele
em setembro do ano passado. Ao lado, temos a primeira versão do
mapa estratégico que está no Pacto por Minas, lançado em setembro
do ano passado.

Depois, fizemos um breve diagnóstico da situação do Estado.
Construímos 13 estudos, que estão anexos ao documento do PMDI;
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atualizamos nossos cenários macro. Quem acompanhou a discussão
do primeiro PMDI lembra que utilizamos a metodologia de cenários
exploratórios.

Agora revisamos e aprofundamos esses cenários, focalizando
algumas dimensões importantes da realidade mineira e brasileira, que
são esses cenários focalizados.

Depois, o mais importante, a construção de um modelo de gestão
estratégica. O mais difícil, no planejamento, é a parte de
monitoramento e implementação do planejado. Desde 9 de janeiro, o
Governador pactuou com todos os Secretários de Estado a assinatura
dos Cadernos de Desafios e Prioridades por Área de Resultado.
Depois, pactuou os Cadernos de Compromissos com cada Secretaria,
desdobramento desses Cadernos de Desafios e Prioridades. Estamos
apresentando o PMDI. Está em processo a “contratualização” de
acordos e resultados com todas as Secretarias de Estado, para firmar
e alinhar toda a organização, todo o setor público mineiro, a esses
compromissos que estamos enviando com o PMDI. Mais à frente,
enviaremos no documento PPAG e Orçamento 2008.

Esses são os quatro cenários que construímos. Isso também é
anexo ao documento do PMDI. O PMDI que está hoje na Assembléia
possui dois anexos. O Anexo I são Cenários Exploratórios e os
Cenários Focalizados; e o Anexo II são os 13 estudos apresentados.

Nos cenários, trabalhamos com as hipóteses do Brasil em
desenvolvimento sustentável da economia nacional, ou o Brasil com a
economia “stop go”, o que aconteceu nas duas últimas décadas.

No cenário mineiro, trabalhamos com a hipótese de um ambiente
mineiro conservador, ineficiente e excludente, ou de um ambiente
mineiro criativo, competitivo e inclusivo. Pensamos quatro cenários
possíveis: a conquista do melhor futuro combinando essas duas
hipóteses, até a hipótese pior, que é a decadência e o
empobrecimento. Essa metodologia não é para construir o cenário
mais provável em 2023, é para fazermos uma reflexão sobre quais as
dimensões-chave para a construção do futuro desejável até 2023 e
quais os cenários prováveis. Dessa vez, conseguimos focalizar.
Temos esses cenários e pensamos qual seria o cenário da educação,
da economia, da saúde e do saneamento, da defesa social, da rede
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de cidades - RMBH e habitação -, do meio ambiente, da pobreza e
das regiões de baixo dinamismo. Para cada cenário desses, se está
no Anexo I, pensamos quais os indicadores, quais as dimensões-
chave para cada uma dessas dimensões. Não vou entrar nesse
assunto, que é muito técnico, mas está disponível para toda a
sociedade mineira. Como é anexo à lei, não é objeto de discussão no
processo administrativo, são só instrumentos que serviram para a
construção do PMDI. Os estudos são assinados, têm autores.

Estratégia de Desenvolvimento. Aqui entrou nos eixos da estratégia
de desenvolvimento de longo prazo no horizonte 2023. Primeiro, vou
falar da perspectiva integrada do capital humano. Esse diamante foi
escolhido com base nos conhecimentos desenvolvidos por Michael
Porter, para mostrar que esses eixos são sinérgicos; existe uma
grande relação entre cada um deles.

O primeiro eixo é a perspectiva integrada do capital humano, no
centro do diamante. Capital humano sob a perspectiva do ciclo de vida
- uma população saudável, educada e bem nutrida. Olhar para as
pessoas pensando desde a gestação até o início da idade adulta.
Essa foi uma contribuição muito grande que nos trouxe o Eduardo
Hills no processo de construção desse PMDI. Investir em capital
humano como um dos caminhos para a quebra da perpetuação da
pobreza intergeracional.

Ou seja, o investimento na educação e na saúde é o grande
caminho para a superação da pobreza em médio e em longo prazos.

Promover o salto da qualidade do ensino e na escolaridade da
população; aumentar o desempenho dos nossos alunos em português
e em matemática, principalmente, e diminuir a taxa de evasão escolar;
maior foco dos alunos, estímulo ao protagonismo juvenil objetivando a
inserção destes no mercado de trabalho; atenção especial à faixa de
14 a 24 anos, uma faixa crescente e decisiva para o desenvolvimento
do Brasil, se pensarmos em médio e longo prazos.

Falarei agora do eixo eqüidade e bem-estar, cujo foco foi a oferta de
serviços públicos de qualidade em todo o território mineiro. Primeiro, a
redução sustentável dos índices de violência, a superação da pobreza
crônica, principalmente da oferta de serviço de educação e saúde de
qualidade, a promoção da equidade da população mineira objetivando
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a inclusão produtiva dos adultos, a assistência social com vistas ao
atendimento da população em situação de vulnerabilidade, uma idéia
muito forte nessa estratégia. A articulação das políticas públicas com
foco à intervenção integrada em áreas de concentração de pobreza,
ou seja, definir uma área e buscar uma gestão integrada das políticas
públicas de determinadas áreas.

O terceiro eixo são redes de cidades. Temos, primeiro, a visão de
construir uma rede de serviços públicos. Se pensarmos bem, cada
serviço público constitui uma grande rede. Podemos iniciar pela rede
da saúde, dos hospitais de alta complexidade até as equipes de saúde
da família na ponta, transporte sanitário e outros. Também podemos
pensar na defesa social como uma rede dentro dos batalhões da PM,
que são mais complexos, até as delegacias e pequenas unidades da
Polícia Militar espalhadas pelo Estado.

A visão do futuro é começar a gerenciar esse conjunto de ofertas de
serviço público como redes, tendo a cidade como o “locus” da oferta
de serviço nessa rede. Durante a discussão do PMDI, surgiu uma
idéia muito criativa, a de ter uma rede de cidades dinâmicas, seguras,
bem cuidadas e com ampla gama de serviços públicos e privados e
detentores de habilidades humanas. Precisamos cuidar das nossas
cidades, pois é o local onde vivemos. Precisamos trabalhar a
qualidade de vida.

Ampliação da inserção nacional e internacional da RMBH como elo
principal dessa rede e a nossa ligação com a rede nacional e
internacional de serviços públicos privados. Aprimoramento e
consolidação dos instrumentos de planejamento e gestão dos
Municípios em Minas Gerais. Neste mapa, fizemos uma discussão
sobre as diversas dinâmicas espaciais de desenvolvimento em Minas
Gerais com foco no desenvolvimento econômico e vimos uma clara
dinâmica, uma dinâmica do agronegócio, dos serviços e das logísticas
de alta capacidade que acompanha o desenvolvimento de Tocantins,
Brasília, Triângulo ou o oeste da Bahia.

Há outra região, que sai da RMBH e desce em direção a São Paulo
e ao Rio de Janeiro, com uma integração de cadeias produtivas da
indústria de transformação com o grande complexo industrial de São
Paulo.
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A outra dinâmica seria de integração internacional e insumos
básicos e logística de alta capacidade, que nos liga aos portos de
Vitória e Sepetiba.

A parte de cima é uma região de baixo dinamismo, à qual não cabe
apenas uma política social diferenciada para tratar da diferença de
indicadores de desempenho educacional, com projetos, como, por
exemplo, de aceleração do aprendizado no Jequitinhonha. Há um
projeto específico para a aceleração do aprendizado no Mucuri, no
Jequitinhonha, em São Mateus e no Norte de Minas, mas, nesse caso,
temos de atrair investimento privado, para verificarmos se essas
regiões se vinculam, de forma mais estreita, forte e consistente, com a
dinâmica do agronegócio, com a polarizada pela RMBH, ou com a
dinâmica de exportação, com as indústrias de celulose do Sul da
Bahia e do Norte do Espírito Santo, por exemplo. Além de uma política
social diferenciada, temos de pensar que o dinamismo nessas regiões
só será alcançado com investimentos privados, ou seja, levando-se os
grandes empreendimentos para esses lugares e fazendo a inserção
regional desses investimentos. Temos de verificar se esses
investimentos buscam maior interação com a economia local.

Em relação ao item investimento e negócios, a grande questão seria
a construção de um ambiente de negócios favorável. Temos de
pensar em como tornar essa região mais atrativa para os grandes
investimentos privados e para o desenvolvimento dos negócios.

Os outros itens são: o aumento da eficiência produtiva possibilitaria
a maior inserção das empresas mineiras nos mercados globais; a
promoção agressiva de investimentos orientados para a agregação de
valor; a maior articulação do poder público com o setor produtivo,
gerando a redução da informalidade e a especialização da mão-de-
obra voltada à demanda do mercado; e o fortalecimento da
competitividade e a ampliação de capacidade de inovação das
empresas e dos arranjos produtivos mineiros.

No que diz respeito à sustentabilidade ambiental, que é o sexto eixo
previsto, em uma visão bem sintética, seria: o fortalecimento do
sistema estadual de gestão dos recursos hídricos; o fomento ao
desenvolvimento de tecnologias apropriadas ao uso sustentável das
riquezas naturais; levando-se em conta o aquecimento global, o
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desenvolvimento de uma política florestal adequada à sustentabilidade
do pólo siderúrgico e de papel e celulose; e o aprimoramento da
gestão da cadeia de resíduos urbanos e industriais, preferencialmente
por meio do fortalecimento da parceria público-privada.

Esses seis eixos, de acordo com a visão dos destinatários políticos,
são sustentados pelo eixo Estado para Resultados. Já abordamos
esse assunto em várias oportunidades, mas não me canso de falar
que o que sustenta qualquer política de desenvolvimento é a
manutenção do equilíbrio das contas públicas; a otimização do uso
dos instrumentos de gestão do Estado, pois melhorar a gestão pública
continua sendo fundamental para obtermos melhores resultados para
a sociedade; um maior enfoque governamental voltado para a
obtenção de resultados em benefício da sociedade; o embasamento
da ação do Estado no binômio qualidade fiscal e gestão inovadora e
eficiente; e a ampliação da transparência pública do governo estadual.

Há toda essa discussão em longo prazo, mas, ao longo da
campanha, o Governador lançou o Pacto por Minas. Chegamos à
construção de um mapa estratégico, que é a representação gráfica da
estratégia de governo, apresenta a relação de causa e efeito entre as
áreas de resultados e as demais perspectivas estratégicas,
proporciona foco e alinhamento dos programas à estratégia de
governo e facilita o monitoramento da execução da estratégia e a
comunicação em todos os níveis.

O Mapa de Resultados apresenta a nossa visão de futuro: Minas: O
melhor Estado para se viver. Há a perspectiva de longo prazo, que
acabei de explicar, e o nosso modelo de gestão é o planejamento e a
gestão em curto e médio prazo. Está incluída a noção do Estado para
Resultados. Como razão de tudo, estão os destinatários das políticas
públicas.

Portanto, temos, em cima, os seis eixos estratégicos; ao lado, em
amarelo mais escuro, os dois pilares do conceito de Estado para
Resultados - qualidade fiscal e qualidade e inovação da gestão
pública; no centro, as áreas de resultados, que definem objetivos,
indicadores e projetos de alto impacto, e, embaixo, a razão de tudo
isso: os destinatários das políticas públicas.

Há 11 áreas de resultados. Não entrarei em cada uma delas.
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Algumas serão abordadas na parte da tarde. Direi apenas o que são
as áreas de resultados.

Áreas de resultados são núcleos focais de concentração dos
menores esforços e recursos, visando às transformações e melhorias
desejadas na realidade. Não adianta, portanto, pensar apenas em
estratégias e em definir metas. Temos de nos organizar e organizar a
gestão com esse foco, pensando no destinatário de política. Para isso,
escolhemos o formato: nas áreas de resultados, esses núcleos focais.

O que incluem essas áreas? Indicadores de resultados finalísticos.
Por exemplo: na área de educação, resultados de melhoria de
desempenho do aluno em português, em matemática; na área da
saúde, diminuição da taxa de mortalidade infantil ou diminuição das
internações por causas evitáveis, entre outros.

Cada área de resultados será alvo da intervenção de um grupo de
projetos estruturadores agrupados em função de sua sinergia e de sua
capacidade transformadora. Para conseguir esses resultados, temos
de ter projetos, ações, produtos, entregas.

Tudo isso está sendo organizado, e os projetos já estão sendo
finalizados para serem enviados a esta Casa até o final de agosto. É o
PPAG. Os projetos definem concretamente e fazem a ligação entre a
estratégia, o resultado esperado, medido por indicadores, e os
projetos, as ações, os produtos.

Importante: as áreas de resultados se referem aos destinatários da
atuação do governo, e não, às suas dimensões organizacionais
internas. Não estamos pensando sob a perspectiva das Secretarias,
das unidades organizacionais. Estamos construindo um modelo que
monitora sob a perspectiva do destinatário da política, do resultado
esperado. Essa é a proposta.

Vejamos, agora, a lógica da construção das áreas de resultados.
Primeiro, desafios setoriais. Por exemplo: comportamento dos índices
de homicídios, na área de resultados “defesa social”. Desdobramos
isso em objetivos estratégicos, que foram traduzidos em resultados
finalísticos, em indicadores e metas. Nossa aposta, nosso trabalho,
nossa gestão intensiva serão apontados para que os objetivos se
materializem por meio dos projetos estruturadores e de uma inovação
que fizemos agora, que é a agenda setorial.
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Tínhamos choque de gestão de primeira geração, que via o Estado
como um todo. Agora, temos choque de gestão setorial, ou seja, há
uma agenda setorial a ser cumprida nas Secretarias de Defesa Social,
de Saúde, de Educação e de Desenvolvimento Social, entre outras.
Além dos projetos estruturadores, estamos pensando em agenda
setorial para ajudar a implementar os projetos e alcançar os
resultados.

Por que, então, Estado para Resultados? Neste “slide”, tentamos
comparar rapidamente a evolução do choque de gestão de primeira
geração com o choque de gestão de segunda geração. No primeiro,
conseguimos o equilíbrio fiscal. Organizamos, de certa forma, o
Estado mineiro, as carreiras e várias questões de processos; fizemos
o gerenciamento intensivo dos projetos estruturadores e os
aprimoramos; aprimoramos os instrumentos de planejamento e a
ligação entre planejamento e orçamento. Esse foi, em poucas
palavras, o choque de gestão de 2003 a 2006.

E agora, a que nos propomos com essa idéia de Estado para
Resultados? Primeiro: consolidação do equilíbrio fiscal. Não se trata
mais de apenas conseguir o superávit fiscal. Isso já conseguimos em
três anos consecutivos: 2004, 2005 e 2006. Além de mantermos o
superávit fiscal, estaremos atentos à qualidade do gasto, evitando
desperdício, tendo maior controle do custo e ampliando a
produtividade e o investimento.

Estamos melhorando o gerenciamento intensivo dos projetos
estratégicos, com novas metodologias e uma equipe cada vez mais
motivada. Introduzimos uma nova questão: a gestão estratégica da
carteira. Agora, ao invés de ser uma carteira para todo o governo, há
11 carteiras, uma para cada área de resultados. Temos, portanto, os
projetos estruturadores da educação, da vida saudável, do
investimento e do valor agregado, de cada área de resultados.

Além disso, faremos o monitoramento da estratégia, sob o comando
do Vice-Governador. Na lei delegada, criou-se o programa Estado
para Resultados, e o Governador delegou ao Vice-Governador, Prof.
Anastasia, a coordenação desse modelo de gestão, buscando,
principalmente, gerenciar restrições, ou seja, o que está impedindo a
produção de resultados. Outra novidade é a implementação da
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agenda setorial.
Tudo isso visa à produção de resultados. Em 7 de fevereiro, o

Governador fez uma reunião na Biblioteca Pública com todos os
executivos do governo e assinou os Cadernos Desafios e Prioridades,
em que cada Secretário assume compromissos com objetivos
estratégicos e metas com relação à agenda setorial. Isso era
desdobrado nos Cadernos Compromissos, também assinados nessa
reunião.

Nestes  primeiros  seis meses - finalizaremos nas próximas
semanas -, fizemos acordo de resultados, pactuando, como podemos
ver à direita, resultados finalísticos, projetos estruturadores, agenda
setorial de choque de gestão e indicadores de racionalização do gasto
e melhoria do desempenho. Começaremos a ter controle de custos
mais efetivo e controle de produtividade, o que é extremamente
inovador, sob o ponto de vista da gestão pública brasileira.

Qual o foco do programa Estado para Resultados? Monitorar os
resultados finalísticos; fazer análise estratégica da carteira de projetos
estruturadores, verificando o que pode ser melhorado, discutindo com
os gerentes e os Secretários como apoiar, superar restrições e
melhorar a execução dos projetos estruturadores; alocar
empreendedores públicos em cargos criados pela lei delegada, cuja
forma de provimento é o mérito. Esses profissionais contribuirão para
a execução dos projetos estruturadores. Há empreendedores, por
exemplo, no projeto Descomplicar e no Centro de Referência da
Juventude, todos escolhidos com base no mérito. A maioria são
jovens; alguns têm mais idade, mas todos possuem espírito
empreendedor, na busca da produção de resultados para a sociedade
mineira. Apoiar a implementação dos projetos estruturadores e
monitorar a qualidade do gasto.

Este “slide” busca sintetizar como faremos isso: em reuniões
periódicas mensais, com a presença de Secretários e, eventualmente,
do Vice-Governador, para acompanhar o andamento dos projetos
estruturadores, dos indicadores de resultados e das agendas setoriais.

Até agora, houve três comitês. É importante destacar que, de cada
um desses comitês, resultou um plano de ações, ou seja, ações
específicas, com responsáveis e prazos, para dar apoio à
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implementação dos projetos estruturadores, da agenda setorial e de
outras ações estratégicas.

Tentando respeitar o tempo, apresentei rapidamente a nossa
estratégia, o mapa estratégico. No meu modo de entender, além da
estratégia mais robusta, o principal é o modelo de gestão dessa
estratégia, que, na verdade, é um prosseguimento do choque de
gestão de primeira geração, mas aprofundando e conseguindo
adensar os instrumentos de gestão utilizados.

Queria fazer ainda algumas considerações sobre o processo de
construção dos instrumentos de longo prazo.

Em primeiro lugar, é necessário fazermos uma sintonia fina.
Estamos fazendo isso da elaboração até a apresentação do PMDI,
com vários indicadores e metas. Esse é um assunto complexo, que
será abordado pelo Prof. Eduardo Rios e pelo economista Pedro
Olinto. Estamos fazendo sintonias finas e discutindo com os
especialistas e com os Secretários para definir claramente as metas.

No PMDI, temos metas para o horizonte de 2011 a 2023. Nos
acordos registrados, temos metas para 2007, 2008, 2009 e 2010. É
preciso fazer uma sintonia fina. Há necessidade de uma contínua
adequação do mapa estratégico, especialmente na definição das
metas. Já abordei esse assunto. A pactuação de metas factíveis e
desafiadoras pelo governo é muito importante e traz muitas
dificuldades. A definição de metas traz sempre uma tensão entre o
que é usado e o que é factível. O processo de pactuação é feito com o
responsável pela execução, não é um assunto da equipe de
planejamento e de estratégia do governo. Meta é algo que precisa ser
definido pelo Executivo, por meio do Secretário de Estado que está
liderando os projetos. O Secretário Gilman, por exemplo, é quem
discute e define, em última instância, as metas dos seus projetos, pois
é o responsável pela execução. Os principais executivos do PMDI são
os Secretários de Estado, que definem as metas. É claro que sempre
há uma tensão com a turma que está gerenciando a estratégia, que
quer metas mais desafiadoras. Mas não nos podemos esquecer de
que precisamos trabalhar com metas factíveis. Muito obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
“slides”.
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Palavras do Sr. Pedro Olinto
Cumprimento os Exmos. Srs. Deputados Zé Maia e André Quintão;

o Dr. Tadeu Barreto, Coordenador do Programa Estado para
Resultados; o Prof. Eduardo Rios-Neto, companheiro de luta pela
avaliação e monitoração; e todos os Deputados do Estado de Minas
Gerais. Agradeço o convite que recebi para fazer esta palestra. Sinto-
me honrado por participar deste período inovador do governo de
Minas Gerais, que estabelece um exemplo de gestão eficiente e
transparente não só para o resto do Brasil, mas também para outros
países. Sempre utilizo o exemplo de Minas Gerais em outros países
que assisto por meio do Banco Mundial.

Como dizia o ex-Ministro Pedro Malan, o diabo está nos detalhes.
Vimos a apresentação do plano estratégico do Estado de Minas
Gerais. É importante saber medir os resultados e completar o mapa
mencionado pelo Dr. Tadeu Barreto. É um mapa incompleto e com um
processo dinâmico e contínuo. Ao completar esse mapa, mediremos
os resultados e os impactos das políticas públicas para manter uma
gestão eficiente no Estado.

Falarei sobre o monitoramento e a avaliação, baseados em
resultados, da estratégia do Estado, que é uma ferramenta de gestão
muito utilizada em vários países do mundo. Existe uma demanda
crescente, nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, por
governos eficientes, que desenvolvam programas públicos de forma
eficaz, para atender às necessidades da população.

Acho que isso faz parte de um processo de consenso em torno de
grandes questões, em termos de manejo da macroeconomia e de
temas de desenvolvimento. Com um consenso maior sobre esses
macrotemas, há uma demanda crescente por microtemas de gestão,
por parte de uma população cada vez mais educada, mais
desenvolvida e que demanda mais qualidade de seus governantes.

Vários governos da América Latina, como os do México, da
Colômbia e do Chile, estão adotando esse modelo de monitoramento
e avaliação com base em resultados, pois a população desses países
está demandando governos mais ágeis, eficientes, menos caros e que
apresentem resultados. Por que monitoramento e avaliação baseados
em resultados? É uma ferramenta muito poderosa. Se não medirmos
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resultados, não poderemos distinguir sucesso de fracasso. Se não
podemos identificar sucesso, não conseguimos premiá-lo. Se não
conseguimos premiar sucesso, provavelmente estamos premiando
fracassos. Por exemplo, um gestor que não sabe se determinado
programa é eficiente, eficaz, se atinge resultados, pode ser premiado
com uma continuação no cargo ou com uma reeleição, sem saber se
os resultados atingidos foram causados por políticas e programas
estabelecidos pelo governo.

Se não podemos identificar fracassos, não podemos corrigi-los. Se
não conseguimos identificar sucessos, não podemos aprender com
estes. Essas ferramentas ajudam gestores a monitorar o progresso e
demonstrar o impacto de projetos, programas e políticas.

Qual é a diferença entre monitoramento e avaliação? Monitoramento
é uma atividade contínua que coleta dados para verificar a evolução
de indicadores de gestão. Onde ou em que pé estamos hoje, em
termos de indicadores sociais, como educação, saúde e
criminalidade? Como esses indicadores estão evoluindo através do
tempo?

Essa atividade faz também o monitoramento de indicadores de
produtos de serviços, ou seja, se os serviços públicos a cargo do
governo estão sendo entregues de forma eficiente e ao tempo certo
para as pessoas certas. Monitoram também se as metas de
implementação e resultado têm sido atingidas como o esperado.
Esses são os componentes do monitoramento.

A avaliação é um pouco mais complexa. Por que alguns programas
bem desenhados, bem pensados e bem implementados conforme o
seu monitoramento estão funcionando ou não? A pergunta é se estão
funcionando, se estão tendo impacto. Esse é um processo analítico,
em que você, utilizando dados de indicadores de resultados,
consegue determinar se as políticas e os programas estão sendo
eficazes, eficientes. Uma pergunta muito importante e difícil do
processo de avaliação é se podemos atribuir mudanças em
indicadores de resultados, em indicadores finalísticos a um programa
específico, a uma política específica. Esse é um problema empírico.
Pessoas que trabalham com avaliação, como o Eduardo, sabem que é
muito difícil determinar isso, mas é importante tentar medir se um
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programa específico tem impacto específico em um indicador de
resultado finalístico. Gostaria de ressaltar a diferença entre o
monitoramento e a avaliação focados em implementação “versus”
monitoramento e avaliação baseados em resultados. Os dois são
muito importantes, mas há uma grande diferença entre eles. O
monitoramento e a avaliação de implementação respondem àquelas
perguntas: fizemos e entregamos o que tinha sido planejado?
Mobilizamos os recursos como esperado? Completamos as atividades
estipuladas? Os serviços e produtos foram providos adequadamente?
Podemos ter um sistema que nos informe se os programas estão
sendo implementados de forma adequada e como planejado, se os
recursos estão sendo bem usados, se não existe perda ou ineficiência
de recursos e se não existe corrupção? Esse tipo de monitoramento é
importante, mas não completa a história, porque, depois de fazer tudo
isso, ainda não sabemos se tudo que foi feito da forma que parece ser
a adequada está tendo resultado ou não. A mudança de filosofia da
gestão pública visa responder à pergunta: e daí? Se você fez tudo
como planejado e esperado, está havendo resultado ou não?
Devemos mudar as políticas e programas? Devemos redesenhar ou
descartar alguns programas? Essa é a parte mais difícil de responder,
e é aí que entra o processo de monitoramento e avaliação baseado
em resultados. Então, além dos indicadores de implementação,
estamos medindo também os indicadores de resultados finalísticos, ou
seja, mudou o estado nutricional de saúde das crianças de até 5
anos? Como estão mudando os indicadores de educação e
criminalidade? É muito importante medir esses indicadores finalísticos
de forma freqüente - vamos falar sobre o assunto mais à frente -, para
que os gestores e formuladores de políticas redesenhem e repensem
seus programas e políticas.

Este é um esquema que explica um pouco a diferença entre esses
dois tipos de monitoramento e avaliação. Os três retângulos de baixo
representam as etapas que definem todo o processo de
implementação de um programa ou uma política. Têm-se os insumos,
os recursos financeiros e de capital humano. Você planeja e desenha
atividades, espera entregar produtos e serviços públicos à população
e quer atingir resultados diretos, por exemplo, que mães comecem a
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adotar mais práticas de higiene e nutrição com seus filhos. Um
objetivo de longo prazo seria a melhor nutrição da população no
futuro. O monitoramento e a avaliação que são feitos tradicionalmente
- e que devem continuar a acontecer - lidam com os três retângulos de
baixo, ou seja, verifica-se se os insumos estão sendo utilizados
eficientemente, se as atividades estão sendo implementadas de forma
adequada e como planejado e se os produtos e os serviços estão
chegando àqueles que devem chegar na hora certa e de forma
eficiente. Se pararmos aí, descobrimos se estamos fazendo tudo
como planejado, mas não sabemos se o que foi planejado na verdade
tem algum impacto ou se está mudando ou não os indicadores de
resultados finalísticos, que é o que realmente queremos e que, ao
final, é com o que a população está preocupada, quer dizer, ter seus
indicadores socioeconômicos melhorados a longo prazo. Os dois
retângulos de cima, que mostram as ferramentas de monitoramento e
avaliação de resultados, são muito importantes.

Agora vou falar um pouco sobre as etapas da construção de um
sistema de monitoramento e avaliação baseado em resultados. O
primeiro passo já foi feito de forma exemplar pelo governo, que é
definir os objetivos finalísticos e os resultados a serem atingidos. O
segundo passo é escolher não somente os indicadores de
implementação, mas também os de resultados finalísticos. O terceiro
passo é coletar a informação desses indicadores, a fim de estabelecer
uma linha de base informando de onde estamos começando, qual o
“status quo”, de que ponto vamos partir e, depois, então estabelecer
metas para saber aonde queremos chegar.

Uma vez estabelecida a linha de base e as metas, é preciso
estabelecer um sistema regular de coleta de dados, de indicadores em
tempo oportuno, para que os gestores possam identificar se estão
sendo ou não modificados pelos programas de políticas pública.

O passo final é avaliar para saber por que metas estão ou não
sendo atingidas e qual o impacto das ações do governo. Não basta
apenas dizer que o nível de nutrição infantil está caindo, que o nível
de escolaridade está aumentando. Para o gestor público, é importante
saber qual o efeito de suas políticas, de seus programas nesses
indicadores. É aí que entra o processo de avaliação, que é bem difícil,
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mas, sempre que possível, deve ser tentado.
Quanto à especificação dos resultados e objetivos, a apresentação

do Dr. Tadeu Barreto foi exemplar, envolveu todas as partes do
processo: a população, a sociedade civil, etc. Não tenho muito o que
ensinar, tenho mais a aprender com a experiência de Minas nesse
caso. O segundo passo, é selecionarmos os indicadores de resultados
que queremos monitorar. Os indicadores devem ser “cream”, como se
diz em inglês. Têm de ser claros: precisos e não ambíguos;
relevantes: devem medir os resultados de interesse; econômicos:
devem estar disponíveis a um custo razoável; adequados: devem
fornecer base sólida para medir o desempenho; monitoráveis: devem
ser validados de forma independentemente para aquelas pessoas que
não estão só envolvidas com o governo.

Terceiro passo: uma vez determinados os indicadores de resultados,
tem-se que estabelecer uma linha de base para saber onde estamos
antes de decidirmos para onde vamos. Ao estabelecer essa linha de
base para cada indicador, sete perguntas são importantes:

1 - Quais as fontes dos dados de cada indicador para determinar a
linha de base?

2 - Quais métodos serão utilizados para coletar os dados? É muito
importante determinar isso desde o início do sistema.

3 - Quem coletará os dados?
4 - Com que freqüência os dados serão coletados?
5 - Qual o custo de coletar tais dados?
6 - Quem analisará os dados?
7 - Quem usará os dados e análise?
Uma vez feitas todas essas perguntas, é importante estabelecer o

ponto de partida. Para indicadores que têm variações muito grandes
através do tempo, é preciso pegar um ponto que não seja nem muito
alto nem muito baixo, porque isso dificultaria atingir as metas tanto
para cima quanto para baixo. O ideal seria fazer uma média para trás,
para sabermos que não estamos muito distantes de onde queremos
chegar.

Uma vez estabelecida a linha de base, é importante estabelecer as
metas. Sabemos onde estamos e onde queremos chegar. Se vocês
olharem o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, verão que há
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uma linha de base determinada e metas bem claras para o conjunto
de indicadores a que querem chegar. Esse é um passo muito
importante. Tem-se que tomar cuidado para não tentar estabelecer
metas de longo prazo, porque, quanto maior o prazo das metas, maior
a incerteza em atingi-las. É muito mais difícil atribuir mudanças e
progressos nas metas dos programas e das políticas de governo,
porque há mais incertezas. É importante definir tempos razoáveis para
essas metas. Em vez de determinar metas específicas, talvez seja
melhor definir uma banda ou o valor mínimo que se quer atingir.
Talvez isso seja mais viável que fazer um ponto fixo.

Sobre a coleta de dados dos indicadores, é muito importante que ela
seja feita por um processo freqüente, consistente, estável em termos
de metodologia, válido - os indicadores devem medir claramente o
desempenho dos resultados estipulados - e oportuno, ou seja, deve
ser freqüente o suficiente para que os gestores de política possam
obter a informação a tempo de tentar corrigir desenhos de programas
ou políticas, pois não adianta, em um monitoramento, olhar os
indicadores de cinco em cinco anos, porque o processo político é bem
mais curto do que isso e os gestores necessitam da informação com
mais rapidez.

É nessa parte do estabelecimento de um sistema de monitoramento
e avaliação em que realmente o detalhe é o problema. Todos os
países que conheço, que tentam estabelecer um sistema de
monitoramento e avaliação, enfrentam um problema sério com a
montagem de um fluxo de informação que seja rápido, freqüente e
crível. Para os países que ainda não têm um sistema de informação
eletrônico, como a internet, ou em lugares onde é difícil captar
informação, nossa sugestão é que se inicie o processo com pesquisas
de amostragem freqüentes. Quer dizer, deve-se montar uma equipe
de pesquisadores que vão ao campo, como o Ricardo Paes de Barros
e eu estamos definindo para a Guatemala, para coletar informações
sobre indicadores de várias áreas, como saúde, nutrição, educação,
etc., de uma amostra de comunidades e Municípios, trazendo essas
informações o mais rápido possível, de forma eletrônica, para os
gestores. Sei que a tendência é tentar montar um sistema eletrônico
integrado pela internet, em que a informação vem dos centros de
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saúde, escolas, etc., para o gestor central. Mas, segundo a
experiência internacional, esses sistemas informatizados levam muito
tempo para ser desenvolvidos e, muitas vezes, quando acabam de ser
desenvolvidos, já estão ultrapassados. Assim, é importante dar início
ao processo obtendo a informação da forma mais ágil possível, em
vez de tentar desenhar um sistema perfeito. E às vezes a forma mais
ágil é enviar equipes para o campo, para fazer pesquisas de
amostragem, com uma amostra grande o suficiente para dar
credibilidade aos dados que estão sendo alimentados no sistema de
informação.

Essa planilha que vemos aqui é apenas para dar um exemplo do
que se deve, quando estabelecidos os indicadores e desenhado o
processo de monitoramento e avaliação, responder para cada
indicador: quais são as fontes dos dados, qual a metodologia de
coleta dos dados, quem coletará os dados, qual será a freqüência de
coleta de dados de cada indicador, qual o custo da coleta desses
dados e quem vai analisar esses dados para fazer a avaliação dos
resultados.

O último passo desse processo de monitoramento baseado em
resultados é a avaliação. Em primeiro lugar, a avaliação de
implementação, que vai responder a perguntas, tais como se a
implementação dos programas e políticas está sendo feita de maneira
correta, se os recursos estão sendo utilizados eficientemente, se o
público-alvo está sendo bem servido, se há uma satisfação do público
por receber esses serviços e se o que foi planejado está sendo de fato
implementado. Mas essa avaliação dá-nos apenas uma visão sobre a
implementação dos programas e políticas públicas, sem nos dizer se o
programa ou política pública tem o impacto esperado ou se os
indicadores de resultados estão realmente mudando da forma
estabelecida. Assim, é importante que, além de uma avaliação de
implementação, faça-se uma avaliação de impacto, que vai responder
a perguntas, tais como se os programas ou políticas estão impactando
os indicadores de interesse e se podemos atribuir as mudanças nos
indicadores de resultado - de educação, saúde, criminalidade, etc. -
aos programas de governo ou se a mudança desses indicadores é
efeito de macrovariáveis não controladas pelo governo.
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Gostaria de ressaltar, e provavelmente o Eduardo falará mais
detalhadamente, que, para alguns programas inovadores em que
ainda existem muitas incertezas sobre o impacto potencial, seria
interessante haver programas pilotos, os quais deveriam ser bem
avaliados para se constatar se haveria impacto ou não. Por exemplo,
quando implementaram o programa de progresso no México, que é o
Bolsa-Família deles, fizeram um piloto pequeno, mas não no país
inteiro. Selecionaram Municípios aleatoriamente para participarem do
programa. Alguns Municípios ficaram temporariamente de fora, pois
queriam primeiro fazer uma avaliação cuidadosa desse programa. No
período de dois ou três anos, parte dos Municípios estava envolvida
no programa e parte não, que estava esperando o resultado. Em três
anos, fizeram avaliação de impacto muito sólida, bem robusta, que
mostrou que o programa tinha impacto forte em educação, nutrição e
saúde infantil, suficiente para estabelecer que o programa seria
seguido não só pelo governo Zedillo, mas também pelo governo de
oposição, que ganhou a eleição e continuou com o programa, já que a
evidência empírica era tão forte, tão sólida que optaram pela
continuação do programa. Obviamente trocaram o nome do programa,
mas era exatamente o mesmo programa que estava sendo
implementado.

Esse processo de avaliação, principalmente se utilizando métodos
experimentais, é muito importante. Governos como o do México e o do
Chile estão contando com leis e programas inovadores, cujo impacto
na população ainda não se conhece. Eles devem ser testados
cuidadosamente antes de serem implementados. Antes da indústria
farmacêutica desenvolver uma droga nova, de colocá-la no mercado,
é necessário testá-la, até mesmo, fazer teste em seres humanos para
saber se o impacto da droga é o esperado. Isso também acontece
com política social: temos de saber se há um programa inovador. Por
exemplo, naquela época o programa de progresso do México era
inovador. Então precisamos ver como funciona antes de expandi-lo
para o País, investir muito recurso e saber se o impacto será o
esperado.

Finalmente, depois de montado todo esse sistema de
monitoramento e avaliação baseado em resultados, vem a grande
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pergunta em vários países desenvolvidos e em desenvolvimento:
Como sustentar esse sistema de monitoramento e avaliação?

O primeiro tópico importante é garantir a demanda por esse sistema.
Se os gestores políticos, os gestores de programas e o Poder
Legislativo não utilizarem a informação oriunda desse sistema para
tomar decisões de alocação de recursos, de lançar programas novos,
de cortar programas que não funcionam, se não houver uma demanda
forte pela informação e pela análise geradas por esse sistema de
monitoramento e avaliação, este estará fadado a desaparecer. Esse é
um problema que estamos enfrentando na Guatemala, onde se
montou um sistema muito elaborado, muito complicado, bem caro
para coletar informação no campo, porém, infelizmente, o Presidente
não dá a menor bola para os resultados. Ele não baseia a sua política
no que vem de lá. O sistema está sendo, pouco a pouco, eliminado. É
importante manter o sistema e os resultados na tomada de decisões
em relação a políticas e programas.

O segundo tópico é definir muito bem os papéis e as
responsabilidades das instituições, ou seja, quem faz a coleta de
dados? Poderíamos fazer isso por meio de funcionários do Estado ou
de agências independentes, universidades, institutos de pesquisas.
Quem faz a análise? É muito importante manter a credibilidade da
coleta de dados, ou seja, a coleta de dados tem de ser consistente e
estável. Não se pode mudar a metodologia toda vez que se proceder
a coleta de dados no campo. Isso faz com que a credibilidade dos
dados se perca ao longo do tempo.

Os incentivos são, por exemplo, um ponto forte do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado. Se bem entendo, o Secretário de Estado
tem incentivo para atingir esses resultados finalísticos. Eles terão uma
demanda forte por um sistema de monitoramento e avaliação bem
desenhado e robusto, que possa responder se tiveram sucesso ou
não em atingir os resultados, porque têm um incentivo muito forte para
tanto. Portanto, é muito importante pensar que o incentivo tem a ver
com a demanda. Se os gestores de políticas e o Legislativo têm
incentivos para demonstrar resultados ou não, haverá demanda para
o sistema, e esse sistema será sustentável em longo prazo.

Finalmente, deixo a mensagem de que a persistência é crucial.
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Construir um sistema de monitoramento e avaliação não é fácil, requer
compromisso contínuo, dedicação e tempo. Uma vez construído, o
desafio é mantê-lo funcionando e relevante. Os desafios são tanto
políticos quanto técnicos e organizacionais. E o monitoramento e a
avaliação, baseados em resultados, representam um processo
contínuo, um trabalho que jamais termina, pois sempre tem de ser
melhorado e atualizado, respondendo-se a novas perguntas que
surgem no âmbito de políticas. Muito obrigado.
- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
“slides”.

Palavras do Sr. Eduardo Rios-Neto
Bom dia senhoras e senhores; Deputados aqui presentes; Deputado

Zé Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira;
Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de Participação
Popular; amigo Tadeu Barreto, Coordenador do Programa Estado
para Resultados, de que tive a honra de participar, representando a
sociedade civil e a minha universidade pública, como obrigação de
todo acadêmico; caro amigo Pedro Olinto, companheiro de orientação
e de longa batalha na avaliação do Programa Bolsa-Família do
governo federal, que tive a honra de coordenar, da parte da UFMG. É
uma grande honra para mim o desafio de tentar apresentar aqui
algumas noções sobre avaliação de políticas públicas - é claro, mais
atrelado a minha especialidade, que é a avaliação de impacto. Por
sorte, nessa exposição, minha apresentação terá cunho bastante
complementar à feita pelo colega Pedro Olinto, porque, sabendo sobre
o que ele falaria, foquei minhas palavras naquilo em que tanto tenho
experiência quanto prática de ensino.

Sabendo de antemão disso, foquei minha apresentação na
avaliação de impacto. Detalho também que é uma parte inicial
conceitual, de que falarei mais rapidamente. E a opção que fiz foi
apresentar, de forma sucinta, alguns casos concretos, devido à
determinação do tempo e da própria diversidade do plenário. Falarei
não só da experiência internacional, como também das duas
experiências concretas do Cedeplar, referentes à avaliação de
impacto - uma das quais é pioneira -, que foi uma avaliação do Plano
Estadual de Qualificação do Estado de Minas Gerais, na gestão do
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Governador Azeredo, nos anos 90, e a avaliação do Programa Bolsa-
Família, no que tange a um pequeno aspecto, só para fazer uma
ilustração.

Vou tentar fazer a parte empírica para os senhores terem idéia da
importância desse tipo de resultados por parte do gestor e da
sociedade. Ela é muito importante para a definição de
desdobramentos futuros: fases 1, 2, 3, 4, de eventuais programas, de
mudanças de nomes e outras.

Vou começar com uma fase um pouco conceitual. Parte dela, para
minha sorte, já foi bastante detalhada. Vou passá-la rapidamente.

O processo de avaliação poderia ser dividido em três etapas:
planejamento, conduta dos estudos de avaliação e tomada de decisão
com base nos resultados.

Vou centrar grande parte da minha exposição na fase da conduta
dos estudos de avaliação, mas diria que tanto para o gestor quanto
para a sociedade, que deve fiscalizar - incluo aqui o Legislativo -, as
fases 1 e 3 são fundamentais. Não estou querendo dizer que há
desproporção do tempo gasto na exposição até a fase 2, mas a
apresento como a fase mais importante. É a mais afeita ao meu
trabalho, por isso mesmo é a que tenho mais tranqüilidade para expor.
Nessa fase de planejamento - não estou usando o linguajar do gestor,
mas o do avaliador de impacto -, é possível que haja tradução de uma
para outra. Costumo dizer que não adianta haver indicador se não
houver marco causal.

Uso essa palavra, porque é forte, e é preciso ser forte. Se não
soubermos para que serve uma política, não poderemos implementá-
la. Deve haver um insumo, um produto e uma base científica ou
dedutiva, para que, coadunados com a pressão da sociedade, possam
ser desenhados “a priori” e submetidos a um projeto de lei ou a um
programa específico numa determinada Secretaria. Muitas vezes,
esse marco causal é considerado purismo, e essa fase passa. Passá-
la pode representar tomar bomba na avaliação posterior. Não se sabe
se “lé leva a cré”. Se “lé não levar a cré”, o programa não será
viabilizado. Reputo da maior importância essa fase, embora não
esteja aqui devotando-lhe tempo.

O exercício de avaliação “ex-ante” também é assim. Às vezes, pode
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parecer pedante, porque isso é feito por economista. O exercício “ex-
ante” é uma simulação. Tive a oportunidade de passar um ano na
universidade do Texas. Com os filhos, quase tive obrigação de visitar
a Nasa. Há um programa turístico tradicional para visitar a Nasa,
destinado a quem vai ao Texas. Lá não há muita coisa a se visitar. O
que percebemos é que, para a Nasa sair numa missão, gasta-se
muito em simulação e treinamento. Isso abrange uma parte apreciável
do orçamento. Gasta-se muito para que se tenha o desenho da ação
concreta. Estando no espaço, qualquer erro poderá ser fatal, tanto
financeiramente quanto em relação a vidas humanas.

A simulação é uma condição “sine qua non” para o sucesso. Sem
querer estigmatizar o economista, acho que ela é mal vista, porque, às
vezes, trata-se um conjunto de equações com uma série de
iconometrias, e isso costuma assustar. Mas penso que, mesmo para
outras áreas científicas, esse é o momento adequado, antes do
lançamento do programa, para se fazerem as simulações.

Jogo de futebol, por exemplo - e vejo ali o Deputado João Leite -,
sem treinamento e simulação... O nosso Galo pagou o preço por não
ter simulado bem, na semana passada. Isso é terrível.

Agora, na segunda parte, a conduta dos estudos de avaliação,
temos a definição do tipo de dados a ser analisado e a coleta de
dados, e o Pedro Olinto falou muito sobre isso. Abordarei a conduta
da análise de avaliação, em que há uma análise que foi pouco
destacada aqui, mas estava implícita: a da focalização. A Profª.
Conceição Tavares estigmatizou a palavra “focalização”, e muitas
pessoas mais à esquerda pensavam que era politicamente incorreto
defender a focalização, o que acho ser um equívoco. Um fundamental
exemplo disso é o sucesso do Programa Bolsa-Família, que é
extremamente bem focalizado e, no que tange à pobreza e em que
pese a ser focalizado, é quase universal. Então falar que isso é o
Banco Mundial que está mal intencionado e quer fazer - e, como disse
o nosso amigo Pedro Olinto, vira um capetinha -, o ajuste fiscal é um
primitivismo, que hoje não é mais aceitável em razão da escassez de
recursos e da seriedade para realizar a gestão que temos. Então a
focalização é importante, mas falaremos mais sobre o impacto.

A segunda parte, sobre a qual falarei pouco, é também muito
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importante, além do crivo político, é óbvio. Não quero desqualificar o
crivo político, que é fundamental não só no processo eleitoral, mas
também nas reuniões. Do ponto de vista técnico, há dois crivos: um é
o da avaliação de custo-efetividade. O que seria esse palavrão
avaliação de custo-efetividade, sobre o qual falarei pouco? Se eu
tivesse feito um programa parecido com esse, mas voltado para outra
coisa, no que tange à mesma meta - porque o que interessa é a meta,
a variável fim, por exemplo, a dimensão humana da família mineira,
seja ela em saúde, seja em educação -, a análise custo-efetividade
perguntará o seguinte: será que esse foi o programa mais barato para
ter esse impacto na escolaridade, caso ele exista? Primeiro tenho de
preocupar-me com ele. Caso eu tenha o impacto, devo analisar se
essa foi a forma mais barata, e isso é o custo-efetividade. Há também
a análise de custo-benefício. Muitas vezes você pode passar no custo-
benefício e não passar no custo-efetividade, porque o primeiro é
saber, pura e simplesmente, se o programa se paga, se seu retorno
privado e social é maior que o gasto. Às vezes, há que imputar valores
a produtos sociais nessa perspectiva, e falarei pouco sobre essa
parte, que penso ser importante no momento da prestação de contas
social de um determinado programa em andamento. A avaliação de
impacto é necessária, aliás, para gerar a fase três. Por isso, darei
muita ênfase à avaliação de impacto, porque é muito difícil saber se o
resultado foi ou não alcançado, tanto em termos de efetividade-custo
quanto em termos de custo-benefício, se não sei o impacto. Como
atribuirei um valor ao benefício ou à efetividade, sem ter uma medida
matemática, vamos dizer assim, e concreta? Só com blá-blá-blá
partiremos para ver quem tem uma oratória melhor, e quem a tiver
ganhará. Nesse caso, penso que esse não é um procedimento
razoável. A avaliação de impacto não é um concurso de oratória. É
claro que esta é importante, e faço uma homenagem ao meu pai, que
era tão bom orador quanto político. Respeito muito isso, mas, nesse
caso, não é a oratória que deve ser o critério de mérito de um
programa, mas sim seu resultado concreto, que vem da avaliação de
impacto. O que seria essa avaliação de impacto? É muito difícil. Há
algo: o impacto ocorre no tempo. Então aquele “Y” ali pode ser
mortalidade... Não é mortalidade infantil; está subindo, o que não é
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uma coisa desejável. Então, pode ser o Renda Monetária, um
programa social de empregabilidade. Nesse caso, a setinha vermelha
dá o momento da intervenção. Se há intervenção, é preciso saber
como estava antes, é o que o Pedro chamou de linha de base, que
precisa ser colhida, e como ficou depois dela. Portanto, o antes e o
depois são fundamentais para se ver o impacto. O problema é que,
muitas vezes, ficamos nesse antes e depois, e o resultado é ingênuo.
Por exemplo, se o PAC pegar, o trabalho ficar escasso e o salário
subir, posso atribuir à minha política na Sedese esse impacto ou na
realidade ele é um resultado do PAC, e não da Sedese? Como
separar o impacto do PAC do da Sedese? Essa é uma pergunta
fundamental. Não posso cometer a bravata de atribuir a queda da
criminalidade ao meu programa, se não possuo uma métrica suficiente
para dizer que a queda foi causada pelo meu programa, e não pelo
ambiente externo mais amplo. Essa métrica é necessária sob pena de
não se fazer uma análise de impacto concreta. Então, para isso, é
preciso gerar o chamado contrafactual, um palavrão danado. O que é
isso? O contrafactual é o que aconteceria comigo existindo o PAC, ou
seja, o ambiente externo, se não houvesse, por exemplo, o programa
da Sedese ou nenhum outro. Esse é o contrafactual: a diferença que é
o impacto verdadeiro que servirá para a análise custo-benefício e para
a análise custo-efetividade. No gráfico, é muito bonito, é fácil; estou
falando com a maior tranqüilidade. Na prática, porém, é dificílimo,
porque é quase impossível gerar esse contrafactual. Essa tabelinha
diz mais ou menos o mesmo: há o grupo de controle, que é o
contrafactual, o grupo de tratamento, quem foi afetado pela política, e
o que se quer, que é o impacto verdadeiro, aquela área no retângulo
de cor diferente. Uma das coisas boas - apesar de ser caro e eu ser
um pouco economicista nesse aspecto - é que ela é direta, não tem
lero-lero: dá um menos o outro, e isso é o resultado. Ela é cara, difícil,
sujeita a erros, a intempéries, mas, quando bem-feita, dá um resultado
que, sem sombra de dúvida, garante uma decisão sobre continuar ou
não com o programa.

Enfim, como é possível fazer isso? Idealmente eu teria que
comparar Eduardo com eu mesmo. Talvez um clone seja a melhor
metáfora a respeito do contrafactual. Quer dizer, eu teria que ter um
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clone dos beneficiários sem aquele tratamento. É o que o Pedro Olinto
falou, com muita propriedade, da indústria farmacêutica: para se testar
um remédio, para se saber se é efetivo ou não, é preciso haver o
placebo e o remédio verdadeiro. Em política social ocorre o mesmo,
com a agravante de que fenômeno social é muito mais complexo. O
ator político é ativo - não estou querendo subestimar nada disso -,
mas esse é o horizonte ideal, e quase nunca conseguimos chegar a
ele. Porém, se não houver esse ideal, passaremos longe, ficaremos
no “before and after”. Aí o PAC elegerá uma série de programas ruins
que parecerão bons, porque não há grupo de comparação nem como
corrigir tal grupo de comparação. Enfim, o clone é o contrafactual, e
esse é o ponto importante. Há vários métodos para se procurar a
Ovelha Dolly, mas o ideal, que é o mais caro, é o padrão ouro, como o
Pedro Olinto falou, a avaliação experimental. Esse é o método ideal. E
é importante dizer isso, apesar de parecer uma ingenuidade, mas, no
caso do México, foi superimportante, porque envolveu pacto federativo
com os Municípios.

Nesta Casa não há nada mais democrático em um programa que
não possa cobrir todos os Municípios de uma vez do que sortear a fila,
independentemente de partido, claro que com metas. Por exemplo, se
estiver condicionado ao índice de pobreza, a fila será sorteada em um
determinado nível de carência e de desenvolvimento humano. Ao
fazer esse sorteio, permito que a sociedade avalie se essa política é
boa ou ruim, porque, no ano 2, quando aquele programa for
expandido, os Municípios que tiveram de esperar democraticamente -
porque aleatório - terão servido de ovelha Dolly para os que foram
beneficiados, o que é fundamental. Essa é a forma mais barata e, no
meu entender, mais democrática de se fazer uma avaliação de
impacto. Não quero passar uma visão piegas de que processo político
não é importante, de que Prefeito da base não é importante, etc. Se
for para respeitar isso, que se tire 50%; 50% vai para o processo
político. Mas a avaliação não será feita em nenhuma Prefeitura que
participou do processo político, porque isso não permitirá essa
comparação; será feita naquela percentagem que foi sorteada
democraticamente. Aí, contemplaram-se as duas coisas: o técnico e o
político. Mas o caminho é nessa direção, se houver intenção efetiva
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de saber se aquele programa está funcionando ou não.
Rapidamente citarei alguns casos para ilustrar. O primeiro deles,

que me é muito caro, é o caso do programa Pré-Escola Perry, nos
Estados Unidos. É um caso interessante, porque foram apenas 123
beneficiários, mas os senhores e as senhoras entenderão por que é
importante, logo que eu estiver expondo. Foram alocadas 58 crianças
como grupo de tratamento; as restantes 65, para grupo de controle. O
que se queria era avaliar a importância do investimento na primeira
infância - no caso a pré-escola - para toda a trajetória de vida desse
grupo, ao longo de todo o seu ciclo de vida. Muitas vezes falamos que
jovem é importante porque a carência é premente, mas o jovem de
amanhã é a criança de hoje. Criança é o que menos dá voto, então
costuma ser o setor que tem menos ênfase em projeto político, porque
ele vai demorar tanto a votar que sua taxa de retorno é baixa. O pai
não costuma votar com investimento feito na primeira infância. Essa
mensagem foi escolhida a dedo por causa de sua importância. Nesse
caso, foi feito um tratamento e controle aleatório - ovelha Dolly - e um
estudo de acompanhamento longitudinal de longuíssimo prazo. Essas
crianças, que tinham 5 anos nos anos 60, foram acompanhadas até
os 40 anos de idade. Mostrarei alguns resultados aqui.

O grupo representado em cor-de-rosa é o que fez pré-escola com
professor de nível superior e atendimento uma vez por semana, no
domicílio, fora do horário de aula. Estamos falando de uma minoria.
Foi um programa para a população negra, pobre, em uma
determinada região de Michigan. Desde a mais tenra idade, aos 5
anos, há uma diferença muito grande na percentagem das crianças
que estavam preparadas para aprender a ler. Significa que essas
crianças sabiam as letras e alguns números, antes mesmo de terem
aprendido a ler.

Seguindo a trajetória, aos 14 anos de idade, as crianças que tinham
um plano para continuar a escola são em proporção muito maior -
mais de 20 pontos percentuais de diferença entre as que fizeram pré-
escola nesse programa -, porque não houve mais assistência.

Esse é o efeito da pré-escola. São crianças de 5 e 6 anos. A
diferença é gritante. Mas as diferenças mais gritantes são as prisões
aos 40 anos de idade. A percentagem da população que foi presa
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mais de cinco vezes tinha mais de cinco ocorrências na ficha policial.
Podemos ver a diferença entre os dois grupos. O caso é
absolutamente similar ao da ovelha Dolly com a política efetuada.
Esse é um tipo de impacto.

Aqui vemos as prisões por crimes.
Aqui vemos as taxas de retorno.
Há um programa realizado pelo governo do Estado do Coahuila, no

México, chamado “Piso Firme”. O amigo do nosso Pedro Olinto, Paul
Gerther, que foi chefe da Divisão do Banco Mundial, pegou alguma
coisa parecida com Petrolina e Juazeiro. São duas cidades, em dois
Estados, muito próximas uma da outra. Havia, tanto num Estado
quanto no outro, grande volume de domicílios com chão de terra
batida. Uma cidade distribuiu sacos de cimento para os domicílios,
podendo a pessoa gastar até 50m2 de saco de cimento. Essa foi a
avaliação total.

Esse é o mapa. Aquela linha pontilhada divide os dois Estados. Uma
cidade está de um lado e a outra está do outro lado. Uma distribuiu
saco de cimento e a outra não distribuiu. É a mesma experiência da
ovelha Dolly, só que no campo social; é um experimento natural.

Aqui vemos a diferença no que tange ao impacto com relação à
saúde das crianças. A primeira é a diarréia, a segunda é a anemia e a
terceira são os parasitas.

No caso do Vale do Jequitinhonha, gasta-se uma quantia imensa em
remédios contra parasitas para crianças. E isso tem correlação, não
com a infra-estrutura do domicílio, mas com as condições de
saneamento. É uma política de saúde com gasto de construção civil.
Isso é para mostrar o dilema que acontece sobre o que é política
social e política de infra-estrutura.

Esse aqui é um caso interessante e quero, desde já, alertar que não
estou defendendo a privatização da Copasa nem a privatização de
águas. O meu objetivo ao citar esse caso é mostrar como o gasto de
saneamento impacta a saúde. Isso aconteceu na Argentina, que tem
uma mortalidade infanto-juvenil bem mais baixa do que a do Brasil. Na
década de 90 houve a privatização de uma série de companhias de
águas que eram companhias de distribuição de água municipal.
Houve uma melhoria na qualidade de serviço e a mortalidade infanto-



588

juvenil diminuiu.
O ponto principal é mostrar que, mesmo tendo uma mortalidade

infantil baixa, os Municípios que sofreram essa mudança de gestão no
saneamento observaram uma queda, estatísticamente significante, na
mortalidade infanto-juvenil, que é a mortalidade de zero a quatro anos,
coisa que não ocorreu na população adulta desses mesmos
Municípios. Alguém poderia dizer que essa é uma tendência
geográfica espacial, mas, se fosse uma tendência, teria ocorrido
também com a mortalidade adulta.

Não haveria razão para essa tendência ser tão seletiva assim. Há
um impacto da qualidade da água na queda da mortalidade infanto-
juvenil. A meu ver, esse resultado não é convincente.

O caso do Planfor foi uma experiência inédita para mim, porque, na
gestão do Governador Eduardo Azeredo, tive oportunidade de
proceder à avaliação do Plano Estadual de Qualificação Profissional
em Minas Gerais. Adotei a perspectiva da ovelha Dolly. Quem
conheceu o Prof. Nassim Mehedeff, grande advogado do Planfor no
governo Fernando Henrique, pode imaginar o tanto que me odiava,
porque pensava que eu pretendia avaliar para dar bomba ou não. A
avaliação não serve para isso, mas, na esfera federal, embora
bancado pelo governo de Minas, eu era visto como um inimigo do
Planfor.

Nesse caso, tivemos a oportunidade de avaliar o plano durante
quatro anos, de 1996 até 2000, nem sempre com os recursos diretos
do governo mineiro. A vantagem da democracia e da linha de base é
essa. Eu dispunha dessa linha, submetia um projeto à Fapemig e
conseguia mais uma ou duas rodadas. Com isso, pude ter uma visão
a longo prazo que, de outra forma, não conseguiria.

Houve algum impacto. Nesse caso, houve o impacto de saída do
desemprego. Foi registrado 22% a mais de chance de sair do
desemprego. Isso é muito importante. Foram registrados alguns
impactos relativos à empregabilidade, marcado ali, à renda, mas muito
limitados. No que diz respeito à renda, foi somente para os adultos do
sexo masculino.

Certo dia, encontrei com o Nassim na sala de espera do aeroporto e
apresentei-lhe a “mea culpa”, pois atirou no que viu e acertou no que
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não viu. Isso é muito comum em política pública. O impacto de
empregabilidade não foi tão grande, mas houve um aumento de 0,7
ano de estudo para as pessoas beneficiadas pelo Planfor. Esse
impacto representa um ano de estudo por década no Brasil. Trata-se,
portanto, de um impacto não desprezível. Consegui materializá-lo em
dinheiro atual e verifiquei que representa R$27,00 a mais para o resto
da vida. Levando-se em conta que o custo do Planfor é muito baixo,
essa taxa de retorno é ótima. Como, naquele momento, não esperava
por isso, assumi a “mea culpa”, e a assumo agora de público. Nem ele
esperava por isso, pois o efeito não foi intencional e não consta de
nenhum documento.

O Bolsa-Família causou vários impactos. Não discorrerei sobre esse
tema, mas há um ponto forte, extremamente bem focalizado, que
incluí na área da educação para mostrar como uma avaliação pode
conceder limite aos programas. Esse programa causou um impacto
muito bom: o aumento da freqüência escolar, ou seja, a redução na
ausência verificada no mês anterior. O Bolsa-Família reduziu a evasão
escolar em 1,5%. Isso parece pouco, mas a taxa de evasão no Brasil
gira em torno de 1,5%. Então, o impacto foi de 100%. Esse programa
conseguiu reter as crianças na escola, mas causou um impacto
negativo na promoção escolar. A explicação para isso seria:
conseguiu-se reter na escola aquele que, de outra forma, teria saído,
mas, se não há uma política escolar de oferta, pois essa é de família,
que motive o desempenho educacional, estaremos corroborando a
repetência. Esse é um caso de avaliação que daria um no cravo outro
na ferradura, tanto que, atualmente, há gestores para tentar incentivar
a questão da promoção escolar. Muito obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
“slides”.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Daremos início aos debates. Os participantes

poderão formular perguntas aos expositores. Pedimos que sejam
feitas inicialmente ao Dr. Pedro, que terá de se retirar mais cedo. As
perguntas poderão ser feitas por escrito ou oralmente, mediante
inscrição prévia. Solicitamos aos participantes que fizerem uso do
microfone que se identifiquem e sejam objetivos, para darmos
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agilidade ao debate. Cada participante terá até 3 minutos para fazer a
sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo às respostas.

Debates
O Sr. Presidente - O Sr. Daniel Ramos, da Câmara Municipal de

Águas Formosas, formulou duas perguntas ao Sr. Tadeu Barreto
Guimarães: “Como foi feita a constatação das necessidades dos Vales
do Mucuri e do Jequitinhonha sem que nós, o povo, fôssemos
ouvidos? Não teríamos de conhecer melhor a economia local e
estudar a sua viabilidade, antes de serem apresentadas soluções
vindas de cima?”.

O segundo participante é o Sr. Matias Bakir Faria, da Associação
dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais - Affemg -, que pergunta ao
Sr. Tadeu Barreto Guimarães: “Considerando que o PMDI está
sustentado nas qualidades fiscal e de gestão e que a justiça fiscal e a
saúde financeira das empresas são condições básicas para a
viabilidade e o sucesso do PMDI, qual ou como será o programa de
combate ao crime de sonegação de impostos, para que a sonegação
não seja componente da concorrência desleal e fator de falência do
empresário sério?”.

Outra pergunta, também dirigida ao Sr. Tadeu Barreto Guimarães, é
da Sra. Gláucia Barros, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente: “Não encontramos no texto do PMDI as iniciativas do
governo para realizar o objetivo estratégico de efetivar políticas de
prestação de contas à sociedade. Os controles social e externo, da
Assembléia, estiveram bastante prejudicados até agora pela não-
disponibilização de informações pelos gestores públicos acerca da
execução orçamentária - o Siafi-Cidadão não se consolidou - e do
desenvolvimento dos projetos estruturadores. Preocupa-nos o fato de
o documento ora apresentado não mencionar as estratégias, para
conferir transparência à gestão, e não fazer referência aos Conselhos
Deliberativos e aos controladores de política pública.”.

O quarto participante é o Sr. Ernani Ferreira Leandro, que dirige ao
Sr. Tadeu Barreto Guimarães a seguinte pergunta: “Com base em seu
exemplo de redes de defesa social, tendo as cidades como ‘locus’,
devemos concluir que o exitoso programa Fica Vivo, transferido do
governo municipal para o estadual, em 2003, voltará para o governo



591

municipal?”.
O Sr. Tadeu Barreto Guimarães - Abordarei todas as questões de

forma bem rápida. A pergunta do Sr. Daniel Ramos se refere à
participação popular. Desde o primeiro governo, temos apresentado
os instrumentos de planejamento e temos discutido, em audiências
públicas na Assembléia Legislativa, os documentos e as proposições
de projeto. Isso ocorrerá novamente no segundo semestre.

Temos conseguido fazer isso de forma organizada, porque não há a
menor possibilidade de se realizar uma assembléia geral no Estado
para ouvir todas as comunidades. Por isso estão nesta Casa os
representantes da sociedade mineira, e é com eles que temos levado
a cabo a iniciativa de uma participação popular mais organizada e
centrada nos projetos estruturadores. Foi assim no governo passado,
e parece que, no segundo semestre, depois do envio do PPAG e de
audiências públicas sobre os projetos, caminharemos na mesma
direção junto com as Comissões de Fiscalização Financeira e de
Participação Popular.

Respondendo ao Sr. Matias Faria sobre gestão fiscal e sonegação,
tenho a dizer que continuamos com o projeto estruturador na área de
resultados de qualidade fiscal. Não me lembro o nome exato do
projeto - parece-me que é Eficiência e Simplificação da Arrecadação
Fiscal - que caminha na mesma direção do antigo Modernização da
Gestão Fiscal. O objetivo é simplificar e tornar efetiva a fiscalização,
ampliar a arrecadação e profissionalizar todo o serviço da receita
estadual.

A Sra. Gláucia perguntou sobre o objetivo de ampliar a política de
prestação de contas à sociedade. Não tenho notícias de governos de
Estados federados que tenham assumido a postura de abrir e discutir
todos os instrumentos, assim como tem feito o governo Aécio Neves.
Além disso, há o projeto Governo Eletrônico que se propõe a ampliar
cada vez mais as informações para a sociedade. Temos divulgado os
projetos e as ações do governo no “site” Minas “on-line” e ampliado o
número de serviço à disposição da sociedade mineira. Essa, aliás, é
uma área em que desejamos avançar, apesar de já havermos
realizado muitas ações relevantes e, em termos relativos, estamos à
frente de outros entes públicos.
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O Sr. Ernane Ferreira Leandro perguntou sobre o Fica Vivo. O Fica
Vivo foi um programa na área da defesa social. Continua como
estruturador. Hoje há 30 núcleos do Fica Vivo atendendo a 15 mil
adolescentes. Uma estratégia desse segundo mandato é a
municipalização do Fica Vivo. Não se trata de uma questão simples.
Temos de ver como faremos isso: se por meio de convênios ou outro
instrumento qualquer. Mas a proposta existe.

O Sr. Presidente - Pergunta ao Sr. Tadeu Barreto ou à Mesa: “Como
o PMDI, em sua elaboração e implementação, prevê a articulação
com os espaços de deliberação democráticos e participativos, como
os conselhos de políticas públicas? Esse ponto não ficou claro nas
apresentações.”.

O Sr. Tadeu Barreto Guimarães - Não cabe ao PMDI se referir
especificamente aos conselhos, mesmo porque ele próprio foi
elaborado por um conselho. O PMDI é fruto do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Minas Gerais. É
esse Conselho que aprova o PMDI antes de enviá-lo à Assembléia
Legislativa. Assim sendo, já estamos usando o instrumento de
ampliação da participação da sociedade civil nas ações públicas.

Ao longo do primeiro mandato e durante o segundo, temos
respeitado os diversos conselhos de políticas públicas. Temos, aliás, o
compromisso com esta Casa de, nas próximas semanas, enviar uma
proposição do Conselho de Saneamento.

A Deputada Elisa Costa - Cumprimento os componentes da Mesa; o
Presidente da Comissão de Fiscalização, Deputado Zé Maia; o
Deputado André Quintão; enfim, todos os participantes.

Quero fazer algumas reflexões. Em primeiro lugar, falarei da
importância do fortalecimento do plano mineiro como instrumento de
planejamento fundamental. Para que isso aconteça, nosso
entendimento é que tem de haver uma recuperação do papel do
Estado como indutor do desenvolvimento, a partir das experiências de
projetos de desenvolvimento de Minas Gerais. Não podemos imprimir
uma visão empresarial à iniciativa pública, mas uma visão de política
pública a serviço do povo de Minas Gerais. O ideal é que esse projeto
de desenvolvimento seja formulado a partir das potencialidades e da
cultura, tendo o povo mineiro como protagonista desse instrumento de
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planejamento.
Quero abordar também a importância da universalização das

políticas, mesmo que algumas questões sejam focadas, a exemplo do
Bolsa-Família. É preciso universalizar para que o máximo de pessoas
sejam atingidas pelas políticas públicas do Estado de Minas Gerais,
de modo que não sejam apenas projetos pilotos em algumas áreas,
mas que exista a universalização do atendimento das políticas
públicas.

Estamos apresentando duas emendas. Em primeiro lugar, está a
importância do desenvolvimento de nossas microrregiões. Em Minas
Gerais, há grandes desigualdades regionais, já que temos regiões
muito específicas com realidades muito diferentes.

Estamos propondo que, para a redução dessas desigualdades, do
ponto de vista regional, sejam implantadas agências microrregionais
de desenvolvimento equipadas tecnicamente para a elaboração de
diagnósticos e de projetos capazes de subsidiar os Estados e os
Municípios. Desejamos que sejam elaboradas estratégias de
aproveitamento de potencialidades produtivas, com a implantação de
projetos de geração de emprego e renda e apoio à agricultura familiar;
que seja ampliada a capacidade de planejamento e gestão dos
Municípios e a assistência técnica para a elaboração de planos de
habitação de interesse social, integrados aos planos diretores
participativos do plano estadual de saneamento básico e ao
planejamento da mobilidade urbana; que haja planos de recuperação
e revitalização das bacias hidrográficas, com levantamento e controle
efetivo dos grandes consumidores de água e agentes poluidores,
projetos técnicos de tratamento de esgotos e recuperação das matas
e nascentes; criação de consórcio público para a regulação e para a
fiscalização; prestação e planejamento de serviço de saneamento
básico, incluindo o acesso à água, ao esgoto tratado e à destinação
de resíduos sólidos, visando à implantação da Lei nº 11.445, de 2007,
referente ao saneamento básico.

Na linha do que foi apresentado pelo Prof. Eduardo sobre a
universalização do Programa Bolsa-Família, focado nas famílias mais
pobres e de baixa renda de Minas Gerais e do Brasil, quero falar
sobre a qualidade da educação. Propomos que o plano mineiro
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contemple a escola integrada para os próximos anos, como forma de
dar qualidade à educação, manter as crianças na escola e oferecer o
que há de melhor, do ponto de vista da qualidade do ensino.
Especialmente em parceria com o governo federal, é preciso que a
rede de ensino médio, técnico e profissionalizante seja retomada em
Minas Gerais, somando-se às experiências dos Cefets mineiros, que
se integram ao plano federal.

As políticas públicas que fazem parte do governo do Presidente Lula
deveriam ser incluídas no plano mineiro para serem implementadas
de maneira mais eficiente no Estado. Isso é fundamental para termos
um plano de desenvolvimento de Minas Gerais, tendo o povo mineiro
como protagonista da implementação do plano integrado. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Tenho em mãos duas perguntas dirigidas ao Dr.
Pedro Olinto - a quem daremos prioridade, em razão de sua próxima
saída - e ao Dr. Eduardo Rios-Neto.

A primeira é: “Como evitar que as avaliações de impacto sejam mal
interpretadas e usadas de forma inadequada com objetivo puramente
eleitoral?”.

A segunda pergunta foi formulada por Eliziane Lara, da Oficina de
Imagens: “Segundo o Dr. Tadeu Barreto, a avaliação qualitativa do
primeiro mandato do Governador Aécio Neves foi realizada com base
em entrevistas com executivos. Na sua opinião, esse é um indicador
suficiente de avaliação? A opinião dos destinatários das políticas
públicas não seria um indicador fundamental?”.

O Sr. Pedro Olinto - Quanto à primeira pergunta, que é muito
importante, acho que a boa experiência com avaliação em todo o
mundo é um processo que envolve a sociedade civil, principalmente
universidades e institutos de pesquisa independentes. O papel do
Estado na realização de avaliações deve ser o de prover recursos e
incentivos para que ela seja feita. Deve prover também, em alguns
casos, critérios técnicos e metodológicos, que são requeridos para
uma boa avaliação.

Para maior eficiência, o ideal é que a sociedade civil, as instituições
de pesquisa e as universidades façam a avaliação. Isso vai minimizar
a probabilidade de que resultados de avaliação sejam utilizados,
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manipulados com motivos políticos. No caso de Minas, onde existem
centros de excelência na área de pesquisa e avaliação, como o
Cedeplar e outras fundações, vale a pena utilizar essas instituições
para a avaliação de programas de governo.

A avaliação qualitativa com consultas a executivos e a beneficiários
de programas é necessária e importantíssima. Se entendi bem, isso
foi feito pelo governo do Estado. Mas somente isso não é suficiente,
porque a avaliação qualitativa dá uma noção de problemas e
necessidades da sociedade, dos empresários e dos beneficiários de
políticas públicas e de como seriam desenhados programas para
serem efetivos em determinado local. É importante entendermos como
interagem as instituições locais em termos de implementação de
programas.

Parar aí seria deixar de conhecer a evolução dos indicadores de
resultados, que é muito importante. Um governo efetivo deve
monitorar sempre o que está acontecendo com os indicadores de
resultados. Por exemplo, um médico precisa ter um lado qualitativo,
ou seja, conversar com seu paciente, a fim de saber o que ele está
sentindo, mas não pode deixar de olhar os gráficos de febre e exames
de sangue para saber o que está acontecendo com a pessoa. É
importante que haja um casamento dos dois métodos, ou seja, o
qualitativo e o quantitativo.

O Sr. Tadeu Barreto Guimarães - Pedro, farei apenas um
esclarecimento. Na verdade, na minha exposição, muito sintética, falei
apenas sobre a avaliação qualitativa. Realizamos avaliação qualitativa
de vários resultados. Elaboramos um documento, que apelidamos de
fatos e dados, da carteira de projetos estruturadores, com uma visão
bem crítica, uma avaliação bem pesada sobre o que realizamos nos
quatro primeiros anos. Há uma avaliação qualitativa rigorosa desse
processo.

Numa avaliação qualitativa, ao definirmos estratégias, devemos
levar em consideração que esse processo envolve uma construção
coletiva e política.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Nísio de Souza, para
formular pergunta.

O Sr. Nísio de Souza Armani - Sou engenheiro mecânico, da
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Abemec-MG. Tenho uma sugestão para o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado, de suma importância para nós, mineiros,
quiçá para o Brasil e para o mundo. Considerando a existência de
reserva de gás natural de petróleo da ordem de 1 trilhão de normal
metros cúbicos no Norte de Minas, região necessitada, mas
desprovida de recursos, gostaria de sugerir que o governo de Minas
inserisse no PMDI a exploração desse gás. Isso poderia minimizar a
desigualdade regional, que atinge não só o Norte de Minas, mas
também o Jequitinhonha, o Mucuri e o Rio Doce, pois seria distribuído
o lucro absoluto que resultará da exploração desse gás durante 60
anos, da ordem de 45 milhões de normal metros cúbicos de gás ao
dia. Com isso, trabalharíamos para o enriquecimento do País e
principalmente da região ora enfocada neste quarto tema,
importantíssimo para nossa Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Esclarecemos que serão formulados os
questionamentos, e depois todas as perguntas serão respondidas pela
Mesa.

A Sra. Dirce Carvalho - Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade e
quero fazer alguns questionamentos e também sugestões. Em
primeiro lugar, deveríamos receber uma cópia do Plano junto com o
convite para participação, pois chegamos aqui mais ou menos sem
instrumento para o debate. Mas fiz algumas anotações que considero
pertinentes como cidadã e como profissional de saúde aposentada,
porém ainda trabalhando na área como voluntária.

Tenho uma pergunta para o representante do governo, o Tadeu, e
para toda a equipe que elaborou o projeto. Quando se fala em
melhoria do desempenho dos alunos, dando ênfase para português e
matemática, eu me reporto ao começo do século, quando saber as
quatro operações e fazer um bilhete já estava bom; era o tempo do
meu pai e do meu avô. Indago: será reservado espaço para o aluno
expressar sua criatividade como artista e ator da sociedade? E a
história, a geografia, as ciências e as outras disciplinas? Como ficam
os professores das outras áreas? Isso tem um nome meio feio -
discriminação -, não sei se encaixaria. Do ponto de vista de
trabalhadora da saúde e da educação e também pela minha
experiência, digo que saber Matemática e Português por si só não
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contribui para o aspecto da humanização e da qualidade de um povo.
Militei vários anos na saúde preventiva, mais especificamente do

trabalhador. Participei de várias lutas pela criação de ambulatórios
para fazer diagnóstico de doenças e acidentes do trabalho, que ou
não foram implementados, ou o foram precariamente pelos
Municípios, ou de modo nenhum pelo Estado.

Esse ponto está sempre em dia, porque a indústria vem crescendo e
a agroindústria tomando corpo e nome, aliás, até em nível de
exportação. Mas e a saúde do trabalhador? E o ambulatório, com o
médico e os outros profissionais competentes para diagnosticarem o
problema de saúde relacionado ao trabalho? Tenho impressão de que
isso está sendo mais ou menos sepultado.

Com relação ao que disse a Deputada, nos 12 anos e 11 meses que
trabalhei como profissional de saúde no Estado, nunca soube de
nenhum curso técnico de enfermagem, de radiologia, etc., da
Secretaria de Educação em conjunto com a Secretaria de Saúde que
fosse por conta do Estado. Se o jovem quiser fazer um curso desses,
tem de arcar com as despesas. No meu entender, a formação
profissional, o curso técnico, deve ser por conta do Estado, assim
como o governo federal assume a educação do 3º grau.

Com relação à fala do professor da universidade, não me recordo o
seu nome, quero lembrar a todos, menos a ele, pois deve ter profundo
conhecimento disso, que é histórico piorar para privatizar os serviços
públicos. Muito obrigada. Até uma próxima reunião, discutindo antes
de implantar.

O Deputado João Leite - Mais que uma pergunta, é uma
manifestação. Em nome do Presidente, Deputado Zé Maia, saúdo
toda a Mesa. Realmente este é um momento muito rico, pois, além de
receber o plano, a Assembléia Legislativa o discute. Temos aqui a
presença do governo, de técnicos, de estudiosos da matéria e de
diversas organizações.

Secretário Tadeu Barreto, esse é, sem dúvida, um documento muito
importante para Minas Gerais. Temos de recebê-lo e avaliá-lo com
muito cuidado. É um planejamento em longo prazo e remete a um
outro documento do BDMG, também muito importante, sobre o qual
estamos sempre nos debruçando. Agora temos esse avanço. Está de
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parabéns toda a equipe do governo que se debruçou sobre vários
temas, alguns, difíceis. Sei que houve grande participação de setores
do governo, que fazem parte dos diversos conselhos deliberativos e,
de alguma forma, trazem o que pensa a população, além da
experiência adquirida pelos gestores do governo durante este ano. A
avaliação deste governo, feita recentemente pela população de Minas
Gerais, é positiva.

Discutir o PMDI durante toda essa manhã é muito importante para
Minas Gerais. Esse documento ficará para uma avaliação da própria
Assembléia Legislativa, do povo de Minas Gerais, dos diversos
conselhos, das organizações não governamentais. De alguma forma -
homenagendo o nosso Prof. Eduardo Rios -, é um treinamento para o
PPAG, pois já começamos a notar várias coisas para o embate que
temos todos os anos na discussão do PPAG. Depois de anos na
Assembléia Legislativa, estamos aprimorando. Concordo plenamente
com o que disse o Deputado André Quintão.

Esperamos que neste ano, para desespero e maior cansaço da
equipe do governo, a discussão não se dê apenas nesta Casa, mas
também nas várias regiões de Minas, para colhermos também as
solicitações e impressões dos cidadãos e cidadãs de todo o Estado.
Isso será muito importante, e, conhecendo a animação do nosso
Presidente Zé Maia, sei que as Comissões de Fiscalização Financeira
e Orçamentária e de Participação Popular vão levar essa discussão
sobre o PPAG a todas as regiões.

Na Assembléia, lembro-me de que começamos, em 1995, discutindo
nas audiências públicas regionais, que realizávamos nas diversas
regiões do Estado, de forma até um pouco inconseqüente, porque
nelas as pessoas falavam de todas as suas expectativas, e, ao final,
trazíamos em termos de expectativas de obras e investimentos o
equivalente a quase quatro Orçamentos do Estado, o que era
impossível executar. Depois, em alguns governos anteriores, tivemos
a tentativa do Orçamento Participativo, que também se perdeu.

Mas creio que agora estamos aprimorando especialmente o PPAG
e, nesta discussão, o PMDI e a Lei Orçamentária. Quero, então,
saudar este momento, porque sem dúvida estamos avançando neste
Estado, criando também instrumentos importantes de avaliação e
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acompanhamento da execução orçamentária por parte do governo.
Enfim, não queria exatamente fazer uma pergunta, Deputado Zé

Maia, mas apenas parabenizar a todos, especialmente o Secretário
Tadeu Barreto, pedindo-lhe que leve também nosso reconhecimento
aos servidores públicos do Estado pelo trabalho nesse documento
cujo conteúdo estamos constatando. Ainda teremos todo o dia para o
debate e o aquecimento para o PPAG. Obrigado, Presidente.

O Sr Presidente - Neste momento, os membros da Mesa passarão a
responder aos questionamentos.

O Sr. Tadeu Barreto Guimarães - A questão sobre o gás no Norte de
Minas é mais diretamente ligada à Petrobras, mas a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e a Gasmig têm feito várias iniciativas
para analisar a viabilidade de explorar de forma comercial essa
possibilidade.

Quanto ao comentário da Sra. Dirce, de fato Português e
Matemática não excluem nenhuma outra cadeira. No entanto, como já
comprovado em vários lugares, como Coréia, Estados Unidos,
Inglaterra, China, etc., não é possível que alguém se insira de forma
produtiva na sociedade sem uma base em sua língua natal e na
matemática. Não tem jeito. Assim, embora todas as atividades sejam
importantes, o foco deste governo é ampliar o desempenho em
Português e Matemática. Focar não quer dizer excluir, mas escolher o
que é mais importante.

Quanto à qualidade da saúde do trabalhador, isso tem sido tratado
no âmbito do setor público, no Ipsemg e na Secretaria de
Planejamento e Gestão. Sobre o curso técnico de enfermagem,
realmente não tenho informações específicas sobre isso.

As reflexões da Deputada Elisa Costa são extremamente relevantes
e devemos debatê-las em outra oportunidade. Como disse o
Deputado João Leite, estamos apenas esquentando a discussão;
assim, embora discorde em alguns pontos da Deputada, acho que
este não é o momento de debatermos; talvez mais para a frente,
quando falarmos do PPAG.

Concordando com o Deputado João Leite, quero elogiar o
Legislativo mineiro, pela evolução que apresenta nos últimos 10 ou 12
anos na organização da forma de participação popular, tornando-a
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mais efetiva e não algo meramente retórico, como se fosse apenas
um espaço para marcar posições e ficar discutindo e apresentando
posições ideológicas.

A participação popular pode efetivamente ser um espaço de
aumento do compromisso da sociedade com o desenvolvimento do
local. Pode-se dividir um pouco essa responsabilidade, muito forte na
cultura brasileira, de que todos os problemas são resolvidos pelo
Estado, pelo setor público. Talvez a experiência de participação
popular nos possa ensinar, de forma prática que, na verdade, só
conseguiremos encaminhar e resolver nossos problemas com o
compromisso de todos. Isso não é retórica.

Não sei se há mais perguntas. Agradeço a participação.
O Sr. Presidente - Pergunta para o Deputado André Quintão, da Sra.

Estela Maris Guillen de Souza, Presidente da Associação de Pais e
Amigos de Pessoas Especiais: “Existe um plano de ação direcionado
para os deficientes mentais e autistas?”.

O Deputado André Quintão - Já li algumas vezes o documento
principal do PMDI, nas 11 áreas de resultado há objetivos
estratégicos, iniciativas e resultados finalísticos. Acredito, pelo que li,
que não haja nenhuma questão específica. As áreas de resultado
terão, como foi apresentado pelo Sr. Tadeu Barreto, a carteira de
projetos estruturadores. Acredito que, na discussão do PPAG,
devemos acompanhar, nas ações específicas e nas finalidades de
cada projeto estruturador, o tratamento para esse segmento, tanto na
área de educação quanto na área estrita da assistência social, em
uma perspectiva que temos discutido. Achamos até que na comissão
especial, presidida pelo Deputado Célio Moreira, que tem ampla
participação das entidades - temos o relatório do ano passado -, isso
deve ser discutido à luz do Plano Plurianual de Ação Governamental.

Acredito que os resultados finalísticos - se estiver errado, o
Secretário me corrija -, são resultados mais gerais. Esta audiência é
para isso. A própria comissão especial é para discutir se é pertinente,
compatível ou não à apresentação, por exemplo, de uma emenda
popular. Aproveito para dizer - até porque o evento está sendo
transmitido ao vivo para mais de 200 Municípios - que as entidades
que desejarem apresentar emendas populares ao PMDI poderão fazê-
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lo. Evidentemente, elas passarão pelo crivo da Comissão de
Participação Popular, para que seja avaliada sua pertinência, se a
emenda é compatível com o instrumento em análise, que é o PMDI,
diferente do PPAG e da Lei Orçamentária. Se for compatível, será
transformada em emenda de iniciativa popular e submetida à
Comissão de Fiscalização e à Comissão Especial.

No caso das emendas populares, criamos, nestes quatro anos, cinco
anos, uma dinâmica técnico-política, para que, de fato, aquela
emenda incorporada seja executada. Para não fazermos jogo de
participação, em que se apresenta emenda, o governo aceita, mas
depois não cumpre. Queria fazer esse registro, Secretário, porque
avançamos muito, conseguimos um projeto estruturador de emenda
popular, que foi efetivado. O Orçamento aumentou nestes quatro
anos. É esse o caminho, mas não existe objetivamente, no PMDI,
esse tratamento especial. Acredito que o PPAG seja o momento mais
adequado, sem prejuízo da livre análise do PMDI pela própria
comissão especial que está tratando com muita responsabilidade esse
assunto na Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Pergunta de Daniel Ramos, da Câmara de
Vereadores, ao Dr. Tadeu Barreto: “Quais são as políticas de
valorização das produções locais focadas no respeito ao meio
ambiente?”.

Pergunta da Deputada Maria Lúcia Mendonça, também dirigida ao
Dr. Tadeu Barreto: “Não encontramos nada dirigido às políticas
públicas para as mulheres, em se tratando de igualdade de gêneros,
principalmente no tocante à aplicabilidade da Lei Maria da Penha, no
PMDI. Isso me preocupa. Peço-lhe que fale sobre a violência contra a
mulher, de forma ampla, e não só no que se refere ao aspecto físico.
Temos a Coordenadoria de Políticas Públicas da Mulher, mas ela não
é independente. Hoje está ligada a uma Secretaria e precisa de
independência.”.

O Sr. Tadeu Barreto Guimarães - O primeiro tema, que trata da
valorização da produção local, está explorado na área de resultados
do desenvolvimento do Norte, do Jequitinhonha e do Mucuri, com
enfoque na produção local, e tem em vista, principalmente, investir e
apoiar a melhoria da sua qualidade e o acesso a mercados.
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Um ponto muito discutido no PMDI é que não foca a necessidade de
apoio na parte da comercialização. Várias produções locais poderiam
ter um desempenho muito maior, se conseguíssemos apoiá-las,
favorecendo o acesso a mercados, à comercialização e ao
desenvolvimento de “marketing”, entre outros.

A questão da mulher foi abordada de maneira geral, e não de forma
específica, ao longo do PMDI. Na execução, temos o Programa
Estadual da Mulher, em que várias ações são conduzidas em conjunto
com o Conselho Estadual da Mulher e com as Deputadas que
representam o Movimento das Mulheres nesta Casa.

O Sr. Presidente - Informamos aos presentes que a discussão da
matéria pelas instâncias parlamentares competentes poderá contar
com sugestões de entidades representativas da sociedade,
encaminhadas às comissões responsáveis pela realização deste
encontro.

O Sr. Tadeu Barreto Guimarães - Grande foi a nossa persistência
em discutir um assunto não muito comum na cultura brasileira.
Reconheço, mais uma vez, o papel da Assembléia Legislativa,
especialmente o dos Deputados Zé Maia e André Quintão, que
abrirem espaço para o debate de assunto tão importante para a
melhoria do setor público, mas que ainda está um pouco distante da
nossa cultura. Estamos cumprindo um importante papel no avanço da
gestão pública.

O Sr. Eduardo Rios-Neto - Agradeço aos componentes da Mesa,
aos Deputados Zé Maia e André Quintão e ao Secretário Tadeu
Barreto a chance que me concederam e que possibilitou minha
participação neste evento. Quero dizer que, como professor
universitário de uma universidade pública, considero que minha
função é não me furtar a participar e dar contribuição ao
desenvolvimento humano do Estado. Sempre que chamado, estarei à
disposição.

O Sr. Presidente - A Assembléia Legislativa agradece aos
expositores, aos debatedores, às autoridades, ao público em geral e
aos telespectadores da TV Assembléia.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
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Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária também de
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/6/2007
Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e os Deputados Antônio Carlos Arantes,
Domingos Sávio e Walter Tosta, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento de ofício do Sr. José Edinardo Esquetini,
Presidente da Câmara Municipal de Matão, publicada no “Diário do
Legislativo” de 7/6/2007. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 64, 425/2007, em 2º turno, 50, 734/2007
em 1º turno, 1.077, 1.097, 1.131/2007, em turno único, (Deputado
Walter Tosta); 1.075, 1.079, 1.087, 1.134/2007, em turno único,
(Deputado Domingos Sávio); 1.052, 1.060, 1.103, 1.136/2007, em
turno único, (Deputado Antônio Carlos Arantes); 1.054, 1.061, 1.104,
1.117, 1.140/2007, em turno único, (Deputada Elisa Costa); e avoca a
si a relatoria dos Projetos de Lei nºs 578 e 1.066/2007, em 1º turno.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, em turno único,
dos Projetos de Lei nºs 923/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e 1.075/2007
(relator: Deputado Domingos Sávio); e pela aprovação, no 1º turno, do
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Projeto de Lei nº 457/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio
Carlos Arantes). 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 248, 390, 658, este com a Emenda nº 1, 812, 856, 861, 981 e
1.051/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa); 763, 777, 818, 820, 990,
1.002 e 1.009/2007 (relator: Deputado Domingos Sávio); 778, 780,
785, 786, 854, 958, 968, este com a Emenda nº 1, 1.097 e 1.131/2007
(relator: Deputado Walter Tosta), 795, 875, 884, 971 e 984/2007
(relator: Deputado Antônio Carlos Arantes), que receberam parecer
por sua aprovação. Submetido a votação é aprovado o Requerimento
nº 688/2007. 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, 4 de julho de 2007.
Domingos Sávio, Presidente - Walter Tosta - Inácio Franco.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/6/2007
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo e Inácio
Franco, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento , declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Inácio Franco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou o relatores citado a seguir: Projeto
de Lei Complementar nº 20/2007 no 2º turno (Deputado Elmiro
Nascimento). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
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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 20/2007, na forma do Substitutivo nº 1 ao
vencido em 1º turno (relator: Deputado Elmiro Nascimento). 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 dois requerimentos do Deputado
André Quintão (2), em que solicita seja enviado ofício ao Sr.
Governador do Estado para que revogue os decretos datados de
20/4/2007, que declaram de utilidade pública, para fins de
desapropriação, diversos imóveis do Ipsemg; e para que constituia
uma comissão paritária entre líderes públicos, Ipsemg e Seplag para
discutir e encaminhar a destinação dos imóveis de propriedade do
Ipsemg e outras questões relacionadas ao instituto. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Inácio Franco -

Weliton Prado.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/6/2007
Às 17h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Padre João (substituindo este à
Deputada Elisa Costa, por indicação da Liderança do PT), membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Wander Borges. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Antônio Júlio, 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 debater os problemas enfrentados pelos
Municípios mineiros que aderiram ao Programa Máquinas para o
Desenvolvimento - Fundomaq - e estão impedidos de firmar convênio
com outros entes federativos e a discutir e votar proposições da
Comissão; e comunica o recebimento de fax do Sr. Márcio Leão
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Coelho, Chefe de Gabinete da Secretaria do Tesouro Nacional,
justificando a ausência do Sr. Arno Hugo Augustin Filho, Secretário do
Tesouro Nacional, nesta reunião. Registra-se a presença do Deputado
Zé Maia, que assume a direção dos trabalhos. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Eduardo Antônio
Codo Santos, Assessor Especial do Secretário Adjunto de Fazenda,
representando os Srs. Simão Cirineu Dias e Danilo de Castro,
Secretários de Fazenda e de Governo, respectivamente; Jorge Elias
Senhorinha, Luiz Carlos Fernandes e Ronei Brito, Prefeitos Municipais
de Tabuleiro, São Brás do Suaçuí e Nova Resende, respectivamente;
Welerson Valério Moreira, Prefeito Municipal de São Geraldo do
Baixio e Presidente da Ardoce; Maurício Vinhal Neto, Procurador dos
Municípios de Estrela do Indaiá e Quartel-Geral; e a Sra. Maria José
Honorato dos Santos, Procuradora-Geral do Município de Ouro
Branco, 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. Registra-se a presença da Deputada Elisa Costa e do Sr.
João Mauro Bernardo, Prefeito Municipal de Brasópolis. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e convidados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e para a
extraordinária a realizar-se no dia 3/7/2007, com edital a ser
publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.194/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em

tela visa a declarar de utilidade pública a Associação Cavalhada
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Feminina de Mateus Leme, 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 1.194/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Cavalhada Feminina de Mateus Leme, que possui como
finalidade principal difundir a cultura e o folclore municipal.

Na consecução de seus propósitos, realiza a cavalhada feminina,
promove eventos culturais, divulga o artesanato local através de feiras
e exposições; busca, também, a integração de adolescentes através
de atividades socioculturais.

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 1.194/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de julho de 2007.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 23/2007

Comissão Especial
Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa e
tendo como primeiro signatário o Deputado Jayro Lessa, a Proposta
de Emenda à Constituição nº 23/2007 altera os arts. 62 e 247 da
Constituição do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 19/5/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos dos
arts. 111, I, “a”, e 201, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
São consideradas terras devolutas aquelas que não se encontram

no domínio particular, por título legítimo, nem constituem próprios da
União, dos Estados ou dos Municípios.
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A Constituição da República estabelece, no inciso II de seu art. 20,
que pertencem à União as terras devolutas indispensáveis à defesa
das fronteiras, das fortificações e construções militares e das vias
federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei.
Segundo o inciso IV do art. 26, as demais pertencem aos Estados.

O texto constitucional, no inciso XVII do art. 49, estabelece como
competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar, previamente,
a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a
2.500ha. Em seu art. 188, determina que a destinação de terras
públicas e devolutas deve ser compatibilizada com a política agrícola
e com o plano nacional de reforma agrária; e, no § 5º do art. 225,
ressalva como indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos
Estados, por ações discriminatórias, e necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais.

Na Constituição mineira, as disposições específicas sobre essa
matéria estão inseridas nos arts. 246 e 247, relacionados,
respectivamente, com o direito a moradia nas áreas urbanas e a
política rural.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 23/2007 tem como
finalidade alterar, no art. 247, a redação do inciso IX do § 1º, mudando
a destinação e o limite da área (em vez de “assentamento” e 100ha,
seriam “fins sociais” e 250ha); e do § 6º, ampliando de 250ha para
2.500ha o limite para venda preferencial. Pretende, ainda, suprimir o
inciso III do § 7º, que veda a concessão e alienação de terra pública a
proprietário de mais de 250ha, e o § 8º, que regulamenta o acordo nas
ações judiciais discriminatórias para a legitimação de terra devoluta
rural com área de até 250ha, desde que cumprida a função social da
propriedade e com a devolução, pelo ocupante, da área
remanescente.

A alteração proposta para a redação da alínea “a” do inciso XXXIV
do art. 62 decorre da mencionada supressão do § 8º do art. 247.

Feitas essas considerações, alguns fatos merecem atenção. Na
década de 70 do séc. XX, o Poder Executivo firmou contrato de
arrendamento, pelo prazo médio de 25 anos, com algumas empresas
para o reflorestamento de áreas localizadas no Norte mineiro. Agora,
após a retomada desses imóveis por meio de ações judiciais, a



609

administração pública estuda uma forma mais adequada de
reutilização dessas terras, que somam mais de 180.000ha. Como o
Estado não possui intenção de implantar projetos nessas áreas,
pretende voltar a concedê-las a particulares para a atividade
agrossilvipastoril, mas, para tanto, necessita de autorização expressa
no texto constitucional.

Entendemos que, diante da necessidade da administração pública, é
razoável que seja permitida a concessão de áreas remanescentes de
projetos florestais incentivados e declaradas impróprias para fins de
reforma agrária e desnecessárias à proteção de ecossistemas
naturais, para o desenvolvimento de atividade agrossilvipastoril, até o
limite de 2.500ha, na forma de lei a ser editada por esta Assembléia.
Assim, apresentamos, a seguir, o Substitutivo nº 1, que acrescenta o §
10 ao art. 247 da Constituição do Estado e faz a necessária
adequação da redação dos incisos III e V do § 7º desse artigo.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição nº 23/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a redação dos incisos III e V do § 7º do art. 247 da

Constituição do Estado e acrescenta-lhe o § 10.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Os incisos III e V do § 7º do art. 247 da Constituição do

Estado passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo
acrescido do seguinte § 10:

“Art. 247 - (...)
§ 7º - (...)
III - a proprietário de mais de 250ha (duzentos e cinqüenta

hectares), ressalvado o disposto no § 10;
IV - (...)
V - a cônjuge ou a parente consangüíneo ou afim, até o terceiro

grau, ou por adoção das autoridades e do servidor indicados,
respectivamente, nos incisos I e II e de beneficiário de terra pública
rural em área contígua à do beneficiário, ressalvado, neste último
caso, o disposto no § 10.
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§ 8º - (...)
§ 10 - Em área remanescente de projeto florestal incentivado e

declarada imprópria para fins de reforma agrária e desnecessária à
proteção de ecossistemas naturais, é permitida a concessão de terra
pública e devoluta rural para o desenvolvimento de atividade
agrossilvipastoril, até o limite de 2.500ha (dois mil e quinhentos
hectares), na forma da lei.”.

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2007.
Delvito Alves, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ivair Nogueira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 597/2 007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 597/2007, de autoria do Governa dor do Estado,
que altera a Lei n° 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, foi aprovado no 2° turno, na forma do  Substitutivo n° 1
ao 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° 597/2007
Dispõe sobre a Gratificação de Estímulo à Produção Individual -

Gepi - conta reserva a que se refere o § 6° do art.  12 da Lei n° 16.190,
de 22 de junho de 2006.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Gratificação de Estímulo à Produção Ind ividual - Gepi -

conta reserva a que se refere o § 6° do art. 12 da Lei n° 16.190, de 22
de junho de 2006, assim entendida a Gepi atribuída em um período e
não aproveitada nele ou no período seguinte, em valor não superior a
a 40% (quarenta por cento) do vencimento básico correspondente ao
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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. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação,
retroagindo seus efeitos a 1° de junho de 2007.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.

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. Silas Brasileiro, por ter sido agraciado

com a Comenda Antônio Secundino de São José (Requerimento nº
638/2007, do Deputado Deiró Marra);

de congratulações com o Sr. Adolfo Irineu de Carvalho, Prefeito
Municipal de Iraí de Minas, pela promoção da 22ª Festa da Soja e
Trigo (Requerimento nº 719/2007, do Deputado Deiró Marra);

de congratulações com a Companhia Fabril Mascarenhas pelo
transcurso do 120º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
721/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia,
Vice-Governador do Estado, pelo recebimento da Medalha do Mérito
Militar (Requerimento nº 722/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Gustavo Corrêa, Deputado Estadual,
pela posse como Secretário de Esportes e Juventude (Requerimento
nº 723/2007, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rev. Jeremias Pereira da Silva pelo
transcurso dos 28 anos de sua ordenação pastoral e por seu jubileu à
frente da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte (Requerimento
nº 736/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva)

de congratulações com o Sr. Adair Pereira Barbosa pela posse
como Presidente do Sinduscon de Governador Valadares
(Requerimento nº 757/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a União Ruralista Rio Doce - URRD - pela
realização da 38ª Exposição Agropecuária de Governador Valadares



612

(Requerimento nº 758/2007, do Deputado Jayro Lessa);
de congratulações com a Companhia de Gás de Minas Gerais -

Gasmig - pelo transcurso do 21º aniversário de sua criação
(Requerimento nº 759/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Universidade Federal de Ouro Preto - Ufop
- pela obtenção, por seu curso de Direito, de nota máxima no Conceito
Enade e no IDD Conceito (Requerimento nº 760/2007, da Deputada
Maria Lúcia Mendonça);

de congratulações com Ibmec Minas - Ciências Econômicas pela
obtenção de nota máxima no Conceito Enade e no IDD Conceito
(Requerimento nº 761/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2007

ATAS
ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/6/2007
Presidência dos Deputados José Henrique e Getúlio Neiva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 22/2007; aprovação na
forma do Substitutivo nº 1; prejudicialidade da Emenda nº 1 -
Discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
3/2007; encerramento da discussão; inexistência de quórum especial
para votação de proposta de emenda à Constituição - Discussão, em
2º turno, do Projeto de Lei nº 915/2007; aprovação - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei n° 318/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
347/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1; prejudicialidade da
Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei n°
1.014/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Registro de
presença - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.143/2007;
discursos dos Deputados Paulo Guedes e Irani Barbosa;
encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação -
Encerramento.

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

- Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -



614

Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela
Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

22/2007, do Deputado Ivair Nogueira, que dispõe sobre critério para
crédito do valor adicionado na situação 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 na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, e
pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o
Substitutivo nº 1, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com
a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1.
Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 22/2007 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º 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



615

Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na
forma do vencido em 1º turno. Em discussão, a proposta. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de
plano, que não há quórum especial para votação de proposta de
emenda à Constituição, mas que há para a apreciação das demais
matérias constantes na pauta.

Discussão, em 2º 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 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 318/2007, do Deputado
Domingos Sávio, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Pimenta 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 318/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 347/2007, do Deputado
Doutor Viana, que 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 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, apresentada pela
Comissão de Justiça. 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. Com a
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aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 347/2007 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.014/2007, do
Governador do Estado, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado
de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao Estado de Minas Gerais 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 1.014/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença,

nas galerias, de integrantes do Grupo de Jovens Louquinhos de Deus,
de São Domingos do Prata, que estão participando do programa
“Educação para a cidadania” da Escola do Legislativo; dos Prefeitos
do Vale do Rio Doce, de Alpercata, de São Félix de Minas e de
Tumiritinga; e, no Plenário, dos Deputados da Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo: Alex Manente, Presidente da Comissão de
Defesa e Direito do Consumidor, Rui Falcão e Gilmaci Barbosa.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.143/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Poços de Caldas 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. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Paulo
Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
estamos iniciando a discussão do Projeto de Lei nº 1.143/2007, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas o
imóvel que especifica. O debate sobre a matéria é importante, mas
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temos outros projetos dessa natureza relevantes, Deputado Weliton
Prado, inclusive o que autoriza o Poder Executivo Estadual a doar à
Prefeitura de Belo Horizonte um terreno importante, que vai resolver o
problema de mais de 500 famílias da Capital. Eu gostaria que esse
projeto também fosse discutido, enfim, que debatêssemos como um
todo as matérias dessa natureza, uma vez que agora começamos a
discutir, e alguns projetos são passados na frente de outros, enquanto
o debate deveria voltar à tona.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Queria agradecer ao nobre
Deputado Paulo Guedes a oportunidade de lhe fazer um aparte.
Certamente aprovaremos o Projeto de Lei nº 1.143, do Governador,
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Poços
de Caldas. Houve o parecer favorável das Comissões de Constituição
e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e votaremos
favoravelmente.

O imóvel será doado ao Município, mas a grande dificuldade é que
as Prefeituras, principalmente as do interior, que V. Exa. conhece
muito bem, não estão tendo condição de pagar a conta de energia
elétrica, que está um absurdo. Pensem no caso do cidadão que está
lá na ponta. Para se ter uma idéia, nos últimos dez anos, a conta de
energia elétrica subiu mais de 500%; nos últimos quatro anos, subiu
mais de 100%. Em abril houve um aumento de 6,5%. Não satisfeita, a
Cemig entrou com recurso na Agência Nacional de Energia Elétrica
querendo mais 20%.

Imaginem a Prefeitura de Poços de Caldas, que vai receber esse
imóvel. Como ela fará para pagar a conta de energia elétrica, que está
num valor muito alto, mesmo com a população subsidiando com a
taxa de iluminação pública? Aliás, V. Exa. me disse que foi uma luta
na sua cidade para vocês conseguirem extinguir a taxa de iluminação
pública, que revoltava a população. Recebendo esse imóvel, como a
Prefeitura fará a manutenção depois? São valores exorbitantes para
as escolas e hospitais municipais.

O valor da conta de energia que as Prefeituras pagam é uma
fortuna. Imaginem os 17 milhões de mineiros que utilizam a energia
elétrica da Cemig tendo mais esse aumento? Nada justifica. Só nos
três primeiros meses, a Cemig teve um faturamento de mais de



618

R$400.000.000,00. E ainda querem mais um aumento agora. Nós
temos o ICMS mais caro do Brasil. O valor da conta de energia
elétrica em Minas Gerais é o dobro do cobrado em Brasília, é mais
que o dobro do que é cobrado no Amapá e em vários Estados do
Brasil.

Se V. Exa. me permite, aproveito para dizer que ontem foi aprovado
requerimento do Deputado Federal Elismar Prado na Comissão de
Defesa do Consumidor da Câmara Federal, solicitando à Aneel que
negue o reajuste de 20% pedido pela Cemig. Tomamos a mesma
medida na Assembléia Legislativa. Só mencionei essa questão da
Cemig para contextualizar a discussão, porque a Prefeitura receberá o
imóvel. Porém, a cada dia que passa, as Prefeituras assumem mais
atribuições, tanto do Estado, quanto da União. Hoje um dos graves
problemas do poder público municipal é a conta de energia elétrica.
Às vezes, recebem um prédio como esse para instalar posto de
saúde. Há casos até em que a energia foi cortada. Esses exemplos
são importantes para a população entender a situação e criar esse
sentimento em relação à questão da energia elétrica.

Agradeço a oportunidade, dizendo que vamos nos empenhar muito
e faremos uma grande campanha em toda Minas Gerais, a fim de que
a população se mobilize, a empresa volte atrás e o relator negue mais
um aumento de 20% na conta de energia elétrica da Companhia
Energética de Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Obrigado, Deputado Weliton Prado,
concordo plenamente com as suas considerações.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Paulo Guedes,
estamos de acordo com este projeto que autoriza a doação de imóvel
à Prefeitura de Poços de Caldas, que, certamente pela sua
localização, tem mais condições de utilizá-lo da forma que mais
convier a essa próspera cidade e à sua população.

Ontem este Plenário debateu acuradamente o abuso de
determinados representantes do Ministério Público contra diversos
cidadãos, principalmente contra vários Deputados com assento neste
Legislativo. V. Exa. mesmo foi uma das vítimas. Quando era Vereador
em Manga, sofreu tenaz perseguição por motivação política na
Associação dos Vereadores da região. Demonstrei todo o meu
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inconformismo e indignação, porque também sofro tenaz perseguição
por motivação política de um representante do Ministério Público de
Contagem, que não tem o mesmo comportamento com
representantes de outras correntes políticas da cidade. No nosso
caso, ainda é mais grave, porque esse cidadão que denuncia, julga e
condena é amigo de um jornalista de São Paulo e para lá distribui a
matéria a uma agência de notícias, que se incumbe de distribuí-la
para todo o Brasil, não nos dando a menor oportunidade de defesa.
Quando tomamos conhecimento, o fato já é público no âmbito mineiro
e nacional. Estamos expostos à execração pública.

Deputado Paulo Guedes, já estou no meu oitavo mandato. Tenho 32
anos de efetivo exercício na política e não tenho nenhuma
condenação nem patrimônio relevante. Agora, vem esse cidadão, cuja
origem desconheço, para tentar enxovalhar a nossa honra, repito, de
forma absolutamente política, porque não dá o mesmo tratamento a
outros representantes políticos, principalmente das correntes
adversárias. Pelo contrário, algumas das correntes são até protegidas
por ele com ações. Ele não pode ser parcial nas ações; deve ser
imparcial. Ele demonstra um ódio ímpar por mim. Não sei a razão
disso, pois nunca lhe fiz nenhum mal, muito menos a alguém do
Ministério Público. Fiquei indignado com a fotografia que recebi do
gabinete desse representante do Ministério Público de Contagem.
Coloca todas as matérias de que me acusa em um quadro e o
pendura em seu gabinete. São diversos quadros. É uma coisa
absurda. Em alguns processos, nem citado fui, ou seja, não há nem a
relação processual estabelecida. Além de ser um processo de
motivação política, pessoal, é intimidação às pessoas mais pobres,
mais humildes.

O cidadão que, convocado por ele para prestar um depoimento,
chegar ali e vir, na parede, esse quadro com meu nome como se
fosse um troféu em comemoração a uma denúncia ou um holofote
sobre uma notícia, poderá pensar que, se ele faz isso com um
Deputado, um ex-Prefeito, com uma vida pública tão longa, líder de
Tancredo Neves nesta Casa - de que me orgulho muito -, o que não
fará com um cidadão mais humilde? Diante disso, o cidadão vai achar
melhor confessar tudo, até mesmo, como eu disse ontem, que
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descobriu o Brasil. Isso exatamente porque ele intimida e obriga as
pessoas que vão lá. Sei de casos em que ele ameaçou as pessoas de
processá-las se não falassem o que ele queria. Isso não é possível. E
há outras questões que tenho discutido no fórum adequado, ou seja,
nos processos.

Mas, para mostrar que a questão não é pontual, tenho em mão o
“Estado de Minas” de 7 de junho, em que se fala que o Prefeito de
Betim, Carlaile Pedrosa, é réu em 150 ações civis públicas de
iniciativa do Ministério Público de Betim. Isso é claramente um abuso,
um absurdo. Com um rol de contratações temporárias, o Ministério
Público abre um processo para cada pessoa. Isso é realmente uma
demonstração inequívoca de que há exacerbação, abuso. E não
vemos da alta direção da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas
nenhuma atitude em relação a esse abuso em que chegam, no
exercício de suas funções, a intimidar pessoas injustamente, como
foram os casos do Prefeito de Betim, de V. Exa., o nosso próprio e de
tantos outros aqui citados.

Deixo, então, consignados meu repúdio e protesto contra essa
iniciativa de dar entrada a 150 processos contra o Prefeito de Betim,
Carlaile Pedrosa, reconhecidamente uma pessoa correta, de bem,
respeitada pela cidade. É um absurdo noticiar, com esse
estardalhaço, que o Prefeito está sendo processado em 150
processos. Reitero o meu inconformismo e indignação com relação a
essa atitude. Não há condenação definida e há processos de que o
Prefeito nem sequer foi notificado, mas já está na mídia nacional essa
execração pública, seguramente colocada pelos Promotores da
cidade. Aliás, eles têm feito muito isso: estão pautando a imprensa -
plantam notícias e colocam as coisas como fatos consumados.
Mesmo sobre pessoas que não foram sequer citadas, já anunciam,
como fato consumado, que praticaram esse ou aquele ato, não lhes
dando oportunidade de defesa, como garante a Constituição. Há
poucos dias, o Presidente Lula falava, em relação a seu irmão Vavá,
que, como nos garante a Constituição, todo cidadão tem o direito de
defesa. Ou seja, temos esse direito constitucional e não podemos ser
expostos à execração pública, como se fôssemos réus, como se já se
tivesse provado que cometemos aqueles atos, sem que tenhamos tido
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oportunidade de fazer a nossa defesa. É isso o que está acontecendo:
nem usamos ainda do nosso direito constitucional à livre e ampla
defesa, e já somos colocados como réus e condenados.

Assim, ao defender o Prefeito de Betim, quero dizer da nossa
indignação e inconformismo com essa forma deletéria como alguns
Promotores estão agindo - espero que poucos, embora, pelo que foi
dito ontem, quando mais de 12 Deputados disseram-se vítimas, foi
muita gente, sim. Mas reafirmo a minha indignação com essa forma
deletéria de agir, que não promove os bons Procuradores e
Promotores, que, esses sim, agem dentro do processo. Aliás,
qualquer advogado sabe que o que não está no processo não está no
mundo. Mas esse cidadão de Contagem fala na imprensa o que não
está no processo; aumenta tudo de forma absurda.

E faz mais ainda: procura confundir a Justiça falando de uma
pessoa, incluindo em sua exposição a fundação do Município de
Contagem. Vai falando até chegar onde quer, como se todo mundo
fosse uma coisa só. Isso é uma artimanha. Ele divulga um valor
astronômico, e quando o acusado vai ver o que está sendo falado
dele, não é nada daquilo. Ele divulga uma coisa absurda que não está
no processo. Sabemos disso. O Juiz julga o que está no processo, o
que não está no processo não faz parte do mundo. Mas, em jornal, é
divulgado o que não está no processo. A imprensa, a televisão e o
rádio divulgam o que não está no processo.

Cansamos, vamos tomar iniciativa. Todas as vezes em que me
sentir caluniado, vou à Justiça processar esse Promotor. Não vou
tolerar mais isso, não aceitarei mais isso. Tenho família, amigos,
pessoas que me conhecem e me respeitam, e nenhuma dessas
pessoas está satisfeita com essa campanha deletéria que esse
cidadão faz e, em cujo final, tenho certeza, serei inocentado. Mas
quando? Daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, quem sabe não estarei
mais vivo? Como é que fica o nome? Como fica a história que
construí? Nem conheço esse cidadão, nem sei de onde veio ou para
onde vai, pois fica em um lugar temporariamente, enxovalha o nosso
nome, vai embora para outro lugar e tudo fica por isso mesmo.
Depois, daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, quando eu for absolvido,
como isso ficará? Ele falou que vai até o Supremo, a todo lugar, mas
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quer ver-me condenado. Virou coisa pessoal, não sei por quê. Insisto,
não sei o porquê desse ódio, não tenho nenhum relacionamento com
ele, nunca tive nenhum relacionamento com ele, de forma nenhuma.
Não sei por que essa iniciativa. O que vai adiantar ser inocentado
daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, quando talvez nem tenha
mais vida para me defender? Como fica minha família? Como ficam
meus amigos? E ele estará onde para responder por esses atos? Para
não alegar prescrição da calúnia depois, vou entrar com um processo
contra ele. Então, agora vamos fazer isso. Já me estou cercando de
bons juristas, não vou mais admitir isso. Vou onde for necessário.
Agora é assim: chumbo para lá, chumbo para cá. Se ele me
processar, eu o processo também.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Ademir
Lucas. Realmente há uma série de excessos cometidos. Gostaria de
dizer que nossa indignação não é contra todo o Ministério Público.
Sabemos que existem bons Promotores, bons profissionais, mas esta
Casa não pode admitir que alguns membros do Ministério Público
cometam tamanhas injustiças com várias pessoas neste Estado.

Tenho a honra de passar a palavra ao grande Deputado Getúlio
Neiva, da nossa querida Teófilo Otôni, no Vale do Mucuri.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Paulo Guedes, V.
Exa. nos permitiria, e o Sr. Presidente também, que neste momento
prestássemos solidariedade ao companheiro, Prefeito de Betim,
Carlaile Pedrosa; ao companheiro Ademir Lucas, ex-Prefeito de
Contagem, Deputado com sete mandatos, pois estamos preocupados.
Há uma frase muito interessante, singela até, que diz que, se você
quer conhecer o homem, dê-lhe o poder.

Seria necessário haver um cuidado do chefe dos Procuradores, do
Procurador-Geral, de conversar com cada um que ingressasse no
Ministério Público para dizer a eles que existe uma coisa chamada
honra em todas as pessoas, especialmente no homem público, nesse
que lida com política, que trabalha em benefício do povo.

Ontem assisti à reunião, ouvindo o desabafo dos companheiros
devido àquele escandaloso festival de multas eleitorais em
Divinópolis. Um festival de multas eleitorais sem pé nem cabeça.
Cidadãos que nunca estiveram em Divinópolis nem lá fizeram
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campanhas receberam multas do Ministério Público, o que se deu
talvez pela atuação de algum eleitor que tenha levado até lá um
papelzinho e o jogado na rua. Mas há fatos mais graves, que o nosso
Procurador-Geral há de compreender e mostrar para a população - e
Paulo Guedes nos presta um grande serviço ao nos permitir, junto aos
companheiros, apresentar uma reação.

Lembro-me de que, como Prefeito, reunimo-nos com os Prefeitos
das cidades-pólo de Minas Gerais e fomos ao Procurador-Geral, Dr.
Nedens, pedir-lhe que retirasse uma enorme placa, com os dizeres
“Procuradoria Especial de Crimes de Prefeitos”. E perguntamos ao Dr.
Nedens por que não havia uma sala e um Promotor especial para
crimes de Juízes, para crimes de Promotor de Justiça, para crimes de
Delegado, para crimes do Governador, para crimes do Presidente. Por
que a necessidade de taxar Prefeitos de ladrões antecipadamente? A
condenação que apresentaram contra o Carlaile, naquele jornal, é
fantástica: 150 ações. Pensei que era o recordista, pois contra mim
existem 48 ações. Já ganhei 28 e faltam 20 para ganhar. Mas uma
coisa, Presidente, é muito importante: a estatística.

Deputado Paulo Guedes, 70% do total das ações de improbidade
administrativa apresentadas por alguns Promotores - não por todos -,
uma minoria, chegam ao Tribunal e morrem na Justiça. Então, por que
gastar o precioso tempo da Justiça com denúncias inócuas, com
perseguições fantásticas como essa a que se referiu o companheiro?
Estou estarrecido com a fotografia estampada no gabinete de um
Promotor de Justiça, onde só existem na parede quadros com
recortes de jornais denunciando e apontando como ladrão um político
que conhecemos há 30 anos, homem honrado e digno.

Contarei um fato interessante: o Promotor de Justiça Bruno Lucena,
da minha cidade, já promovido para Ipatinga, antes de sua posse, que
se daria no dia seguinte, convocou a imprensa para fazer denúncias
contra o cidadão Getúlio Neiva, que era Prefeito da nossa terra.
Anteriormente, outros dois Promotores, que descarregaram essa
metralhadora giratória de denúncia contra Getúlio Neiva, também
tinham sido promovidos. Não sei, Sr. Procurador-Geral, se isso é uma
estratégia de promoção. Tem de bater, tem de brigar, mostrar serviço,
inclusive fazer petições interessantíssimas, contendo 30, 40, 50
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páginas repetindo o mesmo assunto, algo que, do ponto de vista do
português, deixa-nos meio trêmulos. Não é possível tanta repetição.
São cópias e mais cópias de súmulas, súmulas de cima para baixo e
de baixo para cima. Será que a Justiça não está com acúmulo de
serviço por causa desse tipo de comportamento? Será que o trabalho
de ampliação da Justiça mineira, da melhoria de suas condições -
chegará aqui um projeto nesse sentido -, não está sendo
sobrecarregado por essas poucas pessoas que vivem dos holofotes?
Esses poucos Promotores que vivem dos holofotes não estão
causando um prejuízo maior à Justiça?

Nos jornais, desta semana, de São Paulo, do Rio e de Minas Gerais,
está estampada a preocupação do povo e a preocupação de alguns
segmentos da Justiça. Em alguns programas de televisão,
especialmente em São Paulo, a que ontem assisti à noite, constatei a
preocupação com essa maravilhosa e talvez mais importante
instituição deste país.

O povo começa a se preocupar com essa maravilhosa e talvez mais
importante instituição deste País. O povo se preocupa. Não adianta
prender os ladrões que a Justiça vai soltá-los. Enquanto homens de
bem estão tendo suas vidas devassadas, suas honras enxovalhadas,
eles são soltos. É uma vergonha tratar desse assunto na Assembléia
de Minas. Preocupo-me quando companheiros, como Carlaile e
Ademir Lucas, são denunciados e condenados a pagarem uma multa
de R$100.000,00 por um papelzinho encontrado no chão. Segundo
estou sendo informado, são 49. É pior do que imaginava.

Agradeço o serviço que o Deputado Paulo Guedes está-nos
prestando, pois nos permite interromper o seu pronunciamento para
esse tipo de observação. V. Exa. está prestando um grande serviço à
democracia. Os nossos Promotores de holofotes precisam entender
que democracia não se faz com um só Poder. Os políticos deram
autonomia ao Ministério Público. Nós lhes concedemos, na
Constituição de 1988, esses poderes. Mas eles precisam usá-lo com
bom senso. É preciso parcimônia, equilíbrio e buscar aceitar essa
delegação, tão forte de poderes, com o mesmo respeito que a classe
política tem pela Justiça. Não podem sentir-se com privilégios, não
podem agir como se fossem os paradigmas da honra e da moralidade.
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Não podem se achar melhores que os outros Poderes. É preciso que
tenhamos uma reação, não contra a Magistratura e o Ministério
Público, instituições que temos de defender, com unhas e dentes.
Vamos eternamente defendê-las, com unhas e dentes, porque não se
faz democracia sem o tripé Executivo, Judiciário e Legislativo. Nós,
companheiros, estamos sendo enxovalhados pelo Ministério Público.
Não podemos permitir que o Poder Executivo, os Prefeitos, que vivem
com a espada de Dâmocles sobre a cabeça permanentemente,
sofram isso. Quando os companheiros nos perguntam se vamos voltar
à Prefeitura de nossas cidades, todos nós temos dúvidas se um dia
poderemos voltar. Temos dó, temos pena de quem exerce o cargo de
Prefeito neste Estado. Temos pena da situação dramática dos
Prefeitos. Os Promotores de Justiça, despreparados, querem governar
as cidades. Promotores de Justiça, despreparados, querem mandar
na Assembléia Legislativa, na Câmara Municipal, no governo federal e
administrar as Prefeituras. Não podemos aceitar isso. Sabemos que,
graças a Deus, os magistrados mineiros colocam, de forma clara, que
70% desses processos morrem nos tribunais. Mas até chegar lá, Sr.
Presidente, quanto já gastamos, quanto nossa honra já foi
enxovalhada, mandando nosso nome para a rua.

Caros companheiros, gostaria de contar um caso. É bom que esses
jovens escutem o que estamos falando. É bom, o Poder Legislativo é
o esteio da democracia, jovens. A primeira coisa para estabelecer-se
uma ditadura é o fechamento do Congresso Nacional, das casas
legislativas. A ditadura que vocês não viveram e que enfrentamos por
22 anos apenas se estabelece por meio do fechamento do Poder
Legislativo. Quando se fecha o Poder Legislativo, a ditadura
implementa-se imediatamente. Esta Casa é o lugar onde devemos ter
coragem. Aqui não é casa de covarde nem de pessoas que temem
enfrentar os assuntos institucionais deste país.

Na minha terra, Sr. Presidente, uma Promotora de Justiça, em
entrevista à Rede Globo de Televisão, disse que o Prefeito de Teófilo
Otôni tinha malversado dinheiro público e comprado até jóias com
dinheiro da saúde. Graças a Deus, a imprensa local me abriu a
televisão local, e, durante 1h30min, mostrei todos os documentos da
prestação de contas da saúde e a nota fiscal da firma que se chama
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Arte Jóias, que vendeu uma antena parabólica para ser colocada no
hospital municipal, a fim de sintonizar os programas do governo
federal por meio de satélite. Por causa de uma antena parabólica, fui
colocado no ar, em todo o Estado. Minas Gerais inteira assistiu à
Promotora de Justiça dizer que Getúlio Neiva comprou jóias com
dinheiro da saúde, mas, na verdade, eu havia comprado uma antena
parabólica. O mais incrível, Sr. Presidente: um mês antes, o marido da
nossa querida Promotora tinha comprado uma antena parabólica no
mesmo lugar e pelo mesmo preço. Aliás, tenho a cópia da nota fiscal.

Vejam a desmoralização a que chegamos, Prefeitos do Rio Doce.
Não sei como os senhores ainda agüentam. Simplesmente estou
desestimulado. A população da minha cidade quer que eu volte para a
Prefeitura, e estou com medo do Ministério Público. Graças a Deus,
há muitos homens e mulheres fortes, nesta Casa. Graças a Deus,
temos companheiros para defender a instituição, não o Prefeito
safado, sem-vergonha e ladrão. Este tem de ir para a cadeia, como
também Deputado, ladrão e Promotor safados. Aliás, o Juiz Lalau
também.

Temos de estabelecer a verdade e o respeito às instituições.
Nenhum país se agüenta se o último bastião e a última trincheira não
forem a Justiça. A Justiça deve ser o último bastião, o último a que a
população, recorre. A população ainda acredita na Justiça, pois,
quando vemos alguém sendo envolvido em acidente, morte ou
assassinato, as pessoas dizem que querem justiça. Assisti a debates
na televisão, em São Paulo, quando Juízes, Desembargadores e
Promotores de Justiça diziam estar preocupados com o
questionamento do povo. Começaram a questionar por que o
indivíduo rouba e mata e não vai para a cadeia. Esta semana foi a do
índio Galdino. Rapazolas de classe média alta de Brasília, há 10 anos,
mataram-no, ateando-lhe fogo, mas estão soltos há muito tempo.
Rapazinhos bonitinhos da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro,
pegaram uma empregada doméstica, espancaram-na e roubaram-lhe
a bolsa. Não vai acontecer nada, a impunidade é pregada e exposta
aos quatro ventos como defeito de político.

Fala-se que impunidade é defeito de político. E os assassinos? E os
ladrões? Aí vem a Lei nº 5.250, a Lei de Imprensa, mais o Código
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Penal, que dão direito ao cidadão de buscar reparação pela injúria,
pela calúnia e pela difamação. No entanto, quantos tentaram?

Há um certo medo do corporativismo. Temos medo de buscar
nossos direitos. Fui injuriado, caluniado, perseguido sistematicamente
na campanha eleitoral de 2004, senhores. Uma Juíza se orgulhava e
batia no peito dizendo que assinava 200, 300 petições por dia de
intimação de cobrança judicial de IPTU, para atrapalhar a candidatura
à reeleição do Prefeito. Tinha que colocar execução na rua. Também
há outros três casos: os Promotores que me perseguiram foram
promovidos; outro que me perseguiu foi promovido. Assim também a
Juíza foi promovida logo após assinar as intimações.

O Procurador-Geral do Estado e o Ministério Público devem olhar
isso. Queremos, aqui no Legislativo, dar respaldo para manter a
crença do povo brasileiro na justiça. Eu também quero acreditar na
justiça. Todos precisam acreditar na justiça, mas não conseguiremos,
se 49 candidatos são multados em R$100.000,00 numa só cidade,
Divinópolis; se o Prefeito de Betim recebe 150 mil processos e
sabemos que vai ganhar todos; se um Promotor se deixa fotografar no
seu gabinete...

Aliás, Ademir, empreste-me essa foto. Vou pedir à televisão para
filmá-la. Peço ao meu companheiro que a filme. Vejam essa foto:
orgulhosamente, o Promotor de Justiça tem em sua parede os
quadros artísticos de sua predileção: denúncias, denúncias e
denúncias; processos, processos e processos, não contra assassinos,
não contra ladrões, não contra estupradores, mas contra políticos.

É assim que as coisas estão acontecendo, Dr. Jarbas. É preciso que
o senhor tome alguma providência. Obrigado, Deputado Paulo
Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Obrigado, Deputado Getúlio Neiva.
Continuarei aproveitando a intervenção de vocês para dizer o que falei
ontem sobre o que fizeram e o que estão fazendo comigo na minha
região.

Quando era Vereador na cidade de Manga, fui eleito Presidente da
Associação de Vereadores da Área Mineira da Sudene - Avams -, com
sede na cidade de Montes Claros. A Avams não tinha patrimônio
nenhum, assim como não tem até hoje; é uma associação como outra
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qualquer, como se fosse associação de bairro, associação
comunitária; não tem fins lucrativos nem recebe repasses de nenhuma
instituição, de nenhum governo; enfim, é mantida com a contribuição
dos Vereadores.

Na época em que assumi a sua Presidência, ninguém contribuía,
ninguém pagava, portanto não tinha renda, patrimônio, nada. E assim
tivemos que fazê-la funcionar. Alugamos uma sala, fizemos
“vaquinha”, realizamos um movimento entre os Vereadores para que
essa associação voltasse a atuar em prol dos interesses da região e
da classe. O intuito era constituir uma entidade forte que lutasse pelo
desenvolvimento da área mineira da Sudene.

Posteriormente, após um tempo em que estive à frente da
associação, logo depois da vitória do Presidente Lula, meu nome
surgiu ante a possibilidade de ser aproveitado para o governo, para
coordenar o Denocs em Minas Gerais. Aí começou a perseguição.

O Prefeito da minha cidade contratou um jornalista, a quem pagou
uma mixaria - sabemos que o valor foi R$800,00 -, para subscrever
uma denúncia maluca, e a entregou a uma Promotora, de 22 anos de
idade, que tinha acabado de chegar a Montes Claros naquela
semana.

Sem nenhum aviso prévio, ela mandou fazer uma inspeção.
Invadiram a sede da Avams a fim de verificar se procedia a denúncia
de que eu usava a estrutura da associação para imprimir um jornal,
que circulava em minha cidade, para me promover. O Ministério
Público procedeu à investigação. O escritório da Avams foi invadido
por dois funcionários do Ministério Público, que procuraram a gráfica -
que não existia -, que procuraram o computador - que não existia. Era
uma associação recém-criada, que não tinha patrimônio nenhum,
recurso nenhum. É impossível tirar de onde não tem. Pelo contrário,
quando me afastei da associação, perdoei uma dívida dela para
conosco, no valor de R$36.000,00, referentes aos aluguéis que paguei
com dinheiro do meu bolso, dos meus colegas, da diretoria. A Avams
não tinha condição de pagar, porque não arrecada nada.

O Ministério Público fez essa inspeção. Por incrível que pareça, os
dois funcionários do Ministério Público que fizeram a averiguação na
sede da associação redigiram e assinaram um laudo constatando que
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não encontraram nenhum vestígio, nenhuma evidência de que
naquele local poderia funcionar um jornal.

Pois bem. Para mim, o caso estava encerrado, mas não. Mesmo
diante da constatação dos próprios servidores do Ministério Público, a
recém-formada Promotora, querendo aparecer, pediu a suspensão
dos meus direitos políticos por oito anos, com base apenas em um
papel assinado por um jornalista que nem me conhecia, que nunca
havia ido à sede da Avams e que não conhecia nada.

Esse processo está rolando até hoje. Já foram intimados os mais de
1.100 Vereadores da Área Mineira da Sudene, assim como todos os
Presidentes de Câmaras. Alguns são encontrados, outros não, e
freqüentemente o Oficial de Justiça tem de retornar ao logradouro.
Criou-se um aparato da Justiça em todas as comarcas da região, até
no Vale do Jequitinhonha. A intimação está chegando às comarcas do
Noroeste. Todo dia recebo ligações de Prefeitos e de Presidentes de
Câmaras, querendo saber do que se trata. Quem lê a petição feita por
essa Promotora e não sabe do que se trata acha que a Avams é uma
instituição que tem dinheiro. E aquilo apresenta a gente como se fosse
bandido, porque você é que tem de provar. É difícil, porque o
Ministério Público usa recursos públicos com despesa de correio,
material gráfico e todo o funcionamento da Casa, dos funcionários da
Justiça, dos Oficiais de Justiça, que têm de sair para cumprir mandado
em várias cidades, em várias comunidades. Às vezes, o Presidente da
Câmara mora lá, na comunidade tal. Então, a Justiça tem de alugar
carro para o oficial ir até lá. Se não achar, volta duas ou três vezes.
Pelos meus cálculos, a Justiça já gastou mais de R$500.000,00 para
apurar esse caso. Lembro que, no período em que fui Presidente da
Avams, nossa associação não arrecadou nem R$10.000,00 de
contribuição dos Vereadores. Não vejo sentido. Tenho uma coleção
de manchetes dos jornais patrocinadas por esses adversários.
Sempre que surge uma oportunidade, a matéria é requentada e volta:
“Ministério Púbico denuncia Paulo Guedes por malversação de
recursos públicos, por desvio, por enriquecimento ilícito”.

É dessa forma. Temos todo o respeito pela instituição, mas
queremos que fique bem claro que está havendo abuso. Peço ao
Procurador-Geral, Sr. Jarbas, para tomar providências com relação a
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esses abusos. O que está acontecendo comigo é um abuso claro.
Gostaria até que o Procurador-Geral pedisse cópia desse processo
para analisá-lo e ver o tamanho absurdo que se comete contra uma
pessoa. Isso não tem preço. Há quatro anos eles estão com esse
processo contra mim, que ainda deve durar mais cinco ou seis. Serão
dez anos de manchetes em jornais, de calúnia e injúria, para depois
falarem que houve um erro do Ministério Público. Jornal nenhum vai
publicar, dez anos depois, que fui injustiçado. Isso não tem preço,
ainda mais que esse processo fere diretamente as pessoas. Ele intima
todos os Vereadores da região, todos os Prefeitos, todas as pessoas
que me apoiaram. Vereadores estão me ligando para dizer que
tomaram conhecimento de um processo do Ministério Público, que, na
verdade, não é nada grave.

Gostaria de registrar o nosso repúdio quando se trata de casos em
que os Promotores só querem aparecer, motivados por orientação
política ou por desejo de subir na carreira perseguindo pessoas.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Paulo
Guedes, gostaria de cumprimentá-lo pela maturidade, pela
imparcialidade do seu encaminhamento. Quero dizer também da
tranqüilidade com que ocupamos a tribuna para nos solidarizar com o
Deputado. Queremos dizer ao Procurador Jarbas que não se trata de
casos pessoais. Nem este Deputado nem os demais estão
preocupados com listas de parentes em gabinete. Pelo contrário, acho
que se deve dar publicidade, sim. Se a resposta veio nessa direção,
estou fazendo esse contraponto. Não estou preocupado e não vejo
preocupação em nenhum dos Deputados, mesmo porque é bom que
se deixe claro que nepotismo não é crime. E há decisão do Supremo
Tribunal com relação a esse assunto. Portanto, isso não incomoda o
Poder Legislativo.

Deputado Paulo Guedes, V. Exa. Está-se pronunciando com muita
propriedade. Quero deixar claro o respeito que tenho pelo Ministério
Público e pelo seu trabalho. O Ministério Público é composto por
homens e mulheres honrados, por pessoas de bem. Mas V. Exa. e os
demais Deputados têm falado de situações de abuso, da prática da
irresponsabilidade no trato da coisa pública. É o “denuncismo”
irresponsável que está sendo cobrado; é o avanço do Ministério
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Público, como denunciei ontem, contra as Polícias Civil e Militar em
ações legítimas, denunciando policiais de forma indevida e
irresponsável, por crime de tortura, como citei no caso de Itajubá. É
um caso clássico, em que o Promotor quis muito mais buscar a mídia.
Como expôs aqui o Deputado Ademir Lucas, as fotos em que o
Promotor posa, em seu gabinete, com as manchetes de jornais
penduradas em um quadro, parecem mais troféus. O Procurador
Jarbas tem que compreender que a denúncia do Deputado Ademir
Lucas é séria.

A denúncia é séria, porque a fotografia está em seu poder e foi aqui
exibida. Essa não é uma atitude própria daquele que enverga um
cargo de extrema importância, de dono da ação penal e fiscal da lei.
Mais do que nunca, essa é uma atitude de quem deseja aparecer na
mídia, pois expõe em destaque as matérias publicadas pelos jornais,
em que foi o autor da denúncia, como se fossem troféus. Esse é um
ato de irresponsabilidade, e não de seriedade e imparcialidade.

Volto a insistir com Dr. Jarbas que tenho um grande respeito pelo
Ministério Público. Citei aqui várias contribuições oferecidas por essa
instituição durante as CPIs. Destaquei a excelente atuação do
Procurador André Estevão Ubaldino na CPI do Narcotráfico, assim
como a participação de outros Promotores, mas o Procurador-Geral
de Justiça tem de tomar conhecimento e providências em relação a
esses casos evidenciados pelos Deputados, que são abusos muito
bem expostos.

Deputado Paulo Guedes, recebi uma comunicação de um advogado,
que, em nome dos policiais militares de Lima Duarte, veio ao nosso
gabinete pedir que denunciássemos, junto ao Conselho Nacional do
Ministério Público, a atuação da Promotora de Justiça da Comarca de
Lima Duarte, que vem perseguindo esses policiais.

Lá, os chamados menores infratores, Deputado Inácio Franco,
fazem o que bem entendem. A população de Lima Duarte está
indignada com essa Promotora, que é conhecida como a madrinha
dos adolescentes criminosos. O Estatuto da Criança e do Adolescente
e a Lei nº 8.069 diz em que o termo certo seria menores infratores,
mas sabemos perfeitamente que infração é sinônimo de crime. Eles
são criminosos reincidentes. Um deles, por 19 vezes, foi preso pela
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polícia local. Esses menores infratores apresentam denúncias
infundadas, e a Promotora de Justiça da Comarca de Lima Duarte
persegue os policiais militares.

Pasmem os senhores, o advogado disse que a Promotora mora em
Juiz de Fora. Ela não reside, não faz compras nem conhece a cidade
de Lima Duarte. Nem mesmo os seus filhos estudam lá, Deputado
Inácio Franco. Ela chega às 13 horas e, às 17h30min, vai embora.
Isso é exercer com seriedade o ofício de Promotor de Justiça, que é
um cargo extremamente respeitado pela sociedade?

E ela vem virando a sua metralhadora giratória. Deputado Paulo
Cesar, o advogado relatou que, em um período em que se ausentou
da cidade, quando outros Promotores assumiram o cargo, houve uma
sensação de extrema tranqüilidade. Esclareço que, quando outros
Promotores passaram por lá, por cerca de 7 a 10 meses, conseguiram
colocar a casa em ordem, pois cobraram dos menores infratores o que
teria de ser feito na forma da lei, ou seja, não permitiram que o
denuncismo contra os policiais militares do pelotão de Lima Duarte
continuasse. Mas a Promotora é conhecida como madrinha.

Deputado Paulo Guedes, aproveito para dizer ao Procurador-Geral
de Justiça que tenho um enorme respeito pelo Ministério Público, pois
essa instituição tem sido parceira em grandes ações do Estado, mas
ele precisa tomar providências em relação a essa Promotora de
Justiça, que tem abusado das suas prerrogativas, em um gesto de
parcialidade e de irresponsabilidade diante do “denuncismo” contra os
policiais militares de Lima Duarte.

Não se trata de casos isolados. Os Deputados estão enumerando
dezenas de casos, mas muitas vezes não estamos assistindo à
mesma veemência na defesa do interesse da sociedade. Vejam a
denúncia irresponsável do Promotor de Itajubá contra nove policiais
civis e nove policiais militares por crime de tortura. Sabe, Deputado
José Henrique, o que acontece quando o policial é denunciado por
crime de tortura, simplesmente porque tentou conter uma rebelião de
presos que tentavam quebrar toda a cadeia? Abate um desânimo total
na polícia. Isso aconteceu em Itajubá, e está acontecendo agora em
Lima Duarte. Qual é o policial, Deputado Rêmolo Aloise, que desejará,
na linha de tiro, enfrentar um bandido, um criminoso, já que ele depois
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irá dizer ao Promotor, com alegações vagas, que foi torturado? Não
estou defendendo e jamais defenderia a tortura usada em épocas
passadas para obter confissões, mas é necessário que o Ministério
Público tenha uma interpretação voltada não para beneficiar a polícia,
mas para cuidar do interesse da sociedade.

A Lei nº 9.455, de 1997, é esdrúxula e estapafúrdia. Definiu o que é
crime de tortura e, pior, instituiu a pena acessória de perda do cargo.
Qual é o policial que quer trabalhar desse jeito, tendo o Ministério
Público acuando a polícia para que ela não faça o enfrentamento do
bandido? Está aí o resultado: o crime avançando, e o número de
homicídios e crimes violentos crescendo, porque os que querem
realmente trabalhar, suar a camisa, combater o crime e enfrentar os
bandidos estão ficando acuados. Então, Deputado Paulo Guedes, é
necessário que o Procurador-Geral de Justiça perceba com clareza a
seriedade das críticas que estão sendo feitas. Que ele tenha
sensibilidade e tome providências. O Procurador-Geral precisa tomar
providências urgentes em Lima Duarte, porque os policiais militares
daquela cidade estão sendo perseguidos. A sociedade está
desprotegida, enquanto os menores infratores, os criminosos,
chamam a Promotora de madrinha, que, aliás, chega às 13 horas no
fórum e às 17h30min está indo embora.

Parabenizo V. Exa. pela lucidez, pela coerência, pelo equilíbrio e por
estar indo diretamente ao cerne da questão. É isso o que queremos
nesta Casa: nas críticas, deixar claro que não aceitamos e jamais
aceitaremos essa situação. Sempre que necessário, usaremos a
tribuna para não permitir o “denuncismo” e a irresponsabilidade de
alguns integrantes do Ministério Público.

O Deputado Inácio Franco (em aparte) - Deputado Paulo Guedes,
parabanizo V. Exa. pelo grande serviço que, com esse debate, está
prestando à democracia do País. Sabemos da importância do
Ministério Público. Trata-se de um órgão que fiscaliza a sociedade. O
que está acontecendo são abusos, na maioria, infundados. O
Ministério Público tem feito denúncias na imprensa, com alegações
por vezes falsas, levando o nome de pessoas de bem para a lama.
Infelizmente, é a isso que temos assistindo. Um exemplo é o caso do
Deputado Ademir Lucas. É um absurdo o que o Promotor está
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fazendo em Contagem. Isso sem falar no caso do Carlaile, contra
quem há mais de 150 ações do mesmo tipo. Vejam que absurdo.
Imaginem o custo de cada processo.

Ouvimos, infelizmente, o Procurador-Geral, Dr. Jarbas, que é uma
pessoa de bem, dizer que há casos localizados de ex-Prefeitos e
Prefeitos. Há algum tempo, eu já estava esperando que esse assunto
viesse à Assembléia Legislativa. Não se trata apenas do caso de
Divinópolis. Os Promotores de Ouro Preto estão entrando com ações
contra 36 ou 37 candidatos a Deputados. São ações orquestradas.
Parece-me que isso está vindo de órgãos superiores. Como disse,
sabemos da importância e da seriedade das instituições. Tenho dó
dos Prefeitos que trabalham e tentam melhorar a qualidade de vida
das pessoas, administrando com seriedade e responsabilidade, e que,
muitas vezes, são atrapalhados pelo Ministério Público. Quando fui
Prefeito de Pará de Minas, por dois mandatos consecutivos, tivemos
grande dificuldade com o Ministério Público. Todos os dias,
funcionários da Prefeitura tiravam xerox de documentos para
encaminhar a esse órgão. Apesar de sabermos que é função do
Ministério Público fiscalizar o Executivo, o que nos pediam não seria
visto por ele. Na época, o Ministério Público chamou o Prefeito de
corrupto, por ignorar, desconhecer as leis. Provamos isso. Antes de a
Promotora chamar o Prefeito de corrupto, chamou a imprensa. E o
Prefeito, depois, provou que foi por desconhecimento da Promotora.

O Dr. Jarbas falou sobre o nepotismo nesta Assembléia, a Casa do
povo. O Procurador não tem de esconder a lista, como disse o
Deputado Sargento Rodrigues, mas divulgá-la. Não tenho nenhum
parente em meu gabinete. Quando Prefeito de Pará de Minas,
também não tinha nenhum parente naquela instituição. Deve haver
respeito e diálogo entre as instituições. Esperamos que esses
absurdos que estão ocorrendo em todo o Estado tenha um fim. É claro
que o Prefeito corrupto, que entra em uma Prefeitura para praticar
atos ilícitos, tem de ser punido. Mas pessoas que trabalham
honestamente, com seriedade, têm de ser respeitadas.

Muito obrigado, Deputado Paulo Guedes. Espero que esta Casa
continue a colocar esse assunto em pauta, alertando toda a sociedade
civil. Obrigado.
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O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Inácio
Franco. Somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 1.143, que
doa ao Município de Poços de Caldas o imóvel que especifica. Peço a
esta Casa que diga o motivo da demora da votação em 2º turno do
projeto de lei da mesma natureza, em que o governo do Estado doa à
Prefeitura de Belo Horizonte área situada no Bairro do Confisco, que
regularizará a situação de mais de 500 famílias. Não entendo a
demora para um projeto ser votado em 2º turno, uma vez que ontem
tivemos uma demonstração importante do Presidente Lula, do
Governador Aécio Neves e do Prefeito Pimentel de que essa história
de governar para o lado “A” ou para o lado “B” acabou. O Presidente
Lula provou isso ontem, trazendo para Minas Gerais bilhões de reais
para várias obras e Municípios, sem olhar a coloração partidária, se é
o PT, o PFL ou o PSDB.

Portanto, peço a esta Casa que dê o mesmo tratamento ao Prefeito
Fernando Pimentel e à Prefeitura de Belo Horizonte para que se
resolva a doação desse terreno e se regularize a situação dos
moradores do Bairro Confisco, divisa de Belo Horizonte com
Contagem, uma vez que são pessoas que precisam dessa
regularização. Da mesma forma que esta Casa aprova projetos dessa
natureza todos os dias, peço o mesmo tratamento para a cidade de
Belo Horizonte. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Irani
Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dentro
dessa onda de comentários que veio à esta Casa a respeito dos
termos de ajustamento de conduta do Ministério Público com a
sociedade ou com entidades públicas e em razão do descumprimento
da lei orgânica por parte do Ministério Público, não me poderia furtar a
estar nesta tribuna para narrar um dos casos que aconteceu em Minas
Gerais.

Deixarei os casos pessoais para serem narrados mais adiante, em
outras reuniões, em que o Ministério Público e parte do Judiciário
transformaram-se em um instrumento não de justiça, mas de
justiceiros para com a minha família. Aguardei o desfecho de um
termo de ajustamento de conduta feito em Minas Gerais, que
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enviaremos de forma didática, precisa e documentada a todos os
Prefeitos, ex-Prefeitos, Vereadores, Presidentes de Câmaras,
Deputados, ex-Deputados, ocupantes de cargos públicos de
empresas de economia mista ou de qualquer natureza no Estado de
Minas Gerais e, posteriormente, para todas as autoridades brasileiras.
É algo estarrecedor.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Quero dar continuação às
denúncias feitas pelos oradores que me antecederam, quando
ouvimos o Deputado Ademir Lucas, mostrando a quantidade de
denúncias feitas, em que um Promotor coloca quadros com
reportagens em seu gabinete. Ontem, depois do encerramento da
reunião, recebi em meu gabinete o ex-Prefeito de Divinópolis, Galileu,
trazendo uma relação com mais de 30 ações movidas por Promotores
da sua cidade contra sua pessoa e contra seu mandato de Prefeito.
Isso está acontecendo em todas as regiões. Em Bom Despacho, o
Prefeito Haroldo tem mais de 30 ações na Justiça.

Quando fui Prefeito de Nova Serrana, sofri mais de 30 ações por
parte de uma Promotora que estava lá na época e acatava denúncias
de qualquer pessoa que chegava em seu gabinete, porque em todas
as cidades existem pessoas que não trabalham, mas vivem
denunciando os atuais Prefeitos. Foram mais de 30 ações contra a
minha pessoa. Caros Deputados Ademir Lucas e Inácio Franco, ela
chegou a pedir a minha prisão. Apesar de todas as suas denúncias,
nada foi para a frente. Insatisfeita com isso, ela pediu a minha prisão.
A nossa sorte é que o Juiz não acatou a denúncia e não concretizou o
sonho daquela Promotora que estava, na época, em Nova Serrana.
Não satisfeita, denunciou a minha mãe por formação de quadrilha.
Denunciou a minha mãe, uma mulher de 76 anos, que sofria de
Parkinson. Por diversas vezes, tentou que minha mãe fosse ao fórum
prestar depoimento.

Isso tem acontecido em todo o Estado de Minas Gerais. Fazemos
coro com os Deputados que estão denunciando esses maus
Promotores. Conforme disse o Procurador, os casos não são
específicos, mas são, sim, em todos os 853 Municípios de Minas.
Todos os Prefeitos estão tendo problemas com o Ministério Público.
Deixo aqui o nosso repúdio e a nossa denúncia contra esses maus
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Promotores do nosso Estado.
Ontem, recebi um telefonema de um amigo, que é Prefeito de uma

pequena cidade do Norte de Minas, cujo nome não citarei para que
ele não seja mais perseguido ainda. Nessa pequena cidade, a
Promotora estava obrigando o Secretário de Saúde a transferir
doentes para Montes Claros e para Belo Horizonte, embora o
Secretário não tivesse condições para isso, porque não tinha nem
mesmo veículo para fazer essa transferência. O que o Prefeito fez?
Publicou um ato, caro Deputado Inácio Franco, nomeando a
Promotora Secretária de Saúde, para que atendesse às pessoas que
estava defendendo. O Prefeito sabia que o ato não tinha validade,
mas o assinou para mostrar à Promotora que podia atender à
população como Secretária de Saúde. Uma semana depois, a
Promotora procurou o Prefeito pedindo arrego, porque não estava
suportando o povo na sua porta.

Precisamos fazer isso. Como os Promotores estão querendo
administrar cidades - como o caso de Bom Despacho, em que um
Promotor estava obrigando o Prefeito a fazer obras -, vamos nomeá-
los Secretários de Obras e Secretários de Saúde para atenderem à
população. Aí, resolveremos os problemas das cidades. Como estão
obrigando os Prefeitos a fazerem obras, sugiro que os Promotores
administrem nossas cidades. Obrigado.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, continuando o relatar o
assunto que me trouxe a esta tribuna, mais ou menos no mês de
janeiro de 2005, a Cemig lançou o Edital nº 4.026, que tratava do
Programa Luz para Todos no Estado de Minas Gerais. Decidi
acompanhar aquilo, algo que nos enchia o coração de alegria, porque
em Minas Gerais mais de 60% das propriedades rurais não tinham
energia elétrica, não ofereciam condições de trabalho ao homem do
campo. Resolvi acompanhar de perto o desenrolar do Edital nº 4.026,
expedido pela Cemig.

Fui ao balcão de editais dessa instituição e comprei o edital.
Enfrentei dificuldades, porque diziam que pessoas físicas não
poderiam comprá-lo. Consegui, porque paguei e queria receber o
edital eletrônico. Passei a acompanhar o desenrolar do Programa Luz
para Todos em Minas Gerais. A Cemig publicou o edital e abriu
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concorrência. Essa instituição tem mais de 80 empresas de pequeno e
de médio portes que prestam serviços de eletrificação rural,
especializadas nisso, credenciadas para isso. Essas empresas estão
ramificadas e sediadas em todo o Estado de Minas Gerais. Como
ocupam posições estratégicas, estão sediadas em todas as cidades
de médio porte do Estado.

Estranhou-me a exigência do valor patrimonial das empresas para
participarem da concorrência. Era um valor exorbitante, que nenhuma
das empresas prestadoras de serviço e credenciadas na Cemig para a
eletrificação rural tinham capacidade de atender. Foram premiadas no
edital quatro grandes empresas que nunca fincaram um poste na vida,
e até a construção de seus galpões talvez tenha sido de empreitada
de pequenas empresas: Construtora CBPO, Construtora Andrade
Gutierrez, Construtora Queiroz Galvão e Construtora Norberto
Odebrecht.

Diante disso, não só eu, mas um Promotor - desses que talvez tenha
tido os mesmos problemas que eu e o mesmo carinho quanto ao
programa Luz para Todos, dada a deficiência de atendimento às
propriedades rurais em Minas Gerais -, o Sr. Geraldo Ferreira da
Silva, expede ao Presidente da Cemig documento que leva os
seguintes nome e número: Procedimento Investigatório nº 001/05. Ele
faz um discurso sobre moralidade, aponta erros no edital da Cemig,
comenta os vícios que estavam postos no edital para privilegiar
empresas que não eram do ramo e discorre sobre o
superfaturamento, a exorbitância dos preços, as ilegalidades, as
imoralidades e até a corrupção embutida no edital. Num determinado
ponto, ele alerta o Presidente da Cemig e faz um comparativo de
estarrecer. No seu Procedimento Investigatório nº 001/05, ele faz um
comparativo do custo para atendimento de consumidores das obras
que seriam feitas em Minas Gerais. Por exemplo, no Rio Grande do
Sul, o custo por consumidor do programa Luz para Todos seria
R$3.543,25. Na Bahia, o custo para cada consumidor quanto ao
procedimento de eletrificação do Luz para Todos era R$3.600,00. Em
Alagoas, Estado tradicionalmente cheio de maracutaia nas obras
públicas, o custo por consumidor me surpreendeu, pois era o mais
barato: R$2.470,00. Em Minas Gerais - ele ainda detalha Cemig-ON
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4.026 -, o custo por consumidor é de R$9.060,12 para o atendimento
de cada consumidor. Esse procedimento investigatório data de
2/2/2005, e o envio ao Presidente da Cemig foi protocolado em 18 de
fevereiro do mesmo ano.

O Presidente da Cemig, ciente de suas responsabilidades, anula e
refaz o edital de concorrência, obviamente continuando a privilegiar as
quatro grandes empreiteiras. Mas com algumas modificações,
redução de custo, admitindo que havia superfaturamento em várias
indagações do Promotor. Então, anula o edital e expede outro para
essa mesma concorrência.

Insatisfeitas com esse procedimento, cada uma das empreiteiras
entrou com mandato de segurança no intuito de manter o primeiro
edital, com vícios, com maracutaias, conforme disse o ilustre Promotor
Geraldo Ferreira da Silva. Três delas não lograram êxito nas suas
ações, mas uma, a CBPO, ganha uma liminar do mandato de
segurança, para que fosse mantido o procedimento licitatório,
expedido no primeiro edital.

Dada a pressão para o início das obras do Luz para Todos e talvez
por alguns interesses que não nos cabe avaliar no momento, o
Presidente da Cemig determina que sejam assinados os contratos,
determina a ordem de serviço e inicia o programa de eletrificação Luz
para Todos em Minas Gerais. Conforme denúncia do Promotor
Geraldo Pereira da Silva, superfaturado e com uma série de vícios.
Depois distribuirei uma cópia detalhada para cada Deputado, para que
não tenham dúvida sobre o que estou falando nesta tribuna.

Naquele momento, quando ganharam o mandado de segurança,
pessoalmente, entrei com uma ação popular para que fossem
mantidas as decisões do Presidente da Cemig, com a anulação do
procedimento licitatório.

No momento em que o Presidente da Cemig determinou que fossem
assinados os contratos e deu a ordem de serviço aos empreiteiros,
impetramos uma ação popular para que fosse mantida a anulação do
edital e todos os seus efeitos. Pois bem, essa pendenga judicial, com
as empreiteiras executando as obras superfaturadas, cheias de vícios,
com custo elevadíssimo, continuou até junho de 2006. Nessa época,
fui surpreendido por um recurso, julgado por um Desembargador, cujo
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nome falarei depois - todos sabem o meu pensamento com relação ao
Judiciário em Minas Gerais, hoje, não com tantas, mas com grandes
exceções -, que, diante de um processo desse tamanho, de uma obra
viciada de R$1.274.000.000,00, determinou o cancelamento do edital,
a anulação de todos os contratos e a condenação das empresas na
forma da lei.

Junho de 2006, véspera da eleição: anulou-se o mandado de
segurança que dava guarida às obras superfaturadas das empresas
CBPO, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e Norberto Odebrecht.
Minha ação popular prosseguia a passos de tartaruga, na mesma
velocidade da nossa Justiça, mas surpreendeu-me a falta de ação.
Nada foi feito, apesar das nossas comunicações e pedidos de
explicações sobre a razão da continuação do Programa Luz para
Todos, se não havia contrato nem licitação, anulados pelo mandado
de segurança. Mas fui surpreendido com a publicação, no dia
18/4/2007, de uma sentença da Juíza, em que ela, diante de alguns
procedimentos, como a manifestação da Companhia Energética de
Minas Gerais informando a celebração de um termo de ajustamento
de conduta perante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
convalidando a Concorrência MS-ON4026 e os contratos dela
decorrentes, celebrados com as empresas CBPO, Queiroz Galvão,
Andrade Gutierrez e Norberto Odebrecht, fundamenta e decide o que
se segue. (- Lê:)

“Trata-se de ação popular contendo pedido de declaração de
validade da anulação do processo licitatório da ON-4026 (Programa
Luz para Todos), desde a publicação do aviso de edital, ocorrida em
30 de novembro, determinando-se nova publicação com correção de
vícios, para que se evitem danos ao erário e à sociedade.

A sentença da 4a Vara da Fazenda Pública e Autarquias declarou a
nulidade do ato administrativo que invalidou a Concorrência MS-
ON4026, bem como determinou a abstenção de publicação de novo
edital com o mesmo objeto da mencionada concorrência, com
fundamentos nos atos discutidos na Ação Mandamental no

024.05.700.146-3.
A decisão da segunda instância restabeleceu a anulação, cujos

efeitos têm alcance ‘erga omnes’.
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Em conseqüência, o autor popular perdeu a necessidade da tutela
jurisdicional, porquanto a nulidade já foi alcançada em outro feito”. Ou
seja, justifica toda a anulação do procedimento.

“Demais disso, após o acórdão transitado em julgado, nenhum
contrato subsiste, porque do nulo nada resulta.” Quer dizer, ela atende
ao mandado de segurança que anulou todo o procedimento licitatório
e pelo qual todos os contratos deixaram de existir. Portanto,
passamos a ter em andamento em Minas Gerais uma obra de
R$1.274.000.000,00, sem concorrência, sem contrato e sob suspeita
de vícios de superfaturamento e outras coisas mais. (- Lê:)

“Assim, a presente ação perdeu o objeto, o que impõe a extinção do
feito, a teor do art. 267, VIII, do Código de Processo Civil.

Cumpre acrescentar que, em se tratando de ação popular cujo
objeto é o ato ilegal e lesivo ao patrimônio público que não mais
subsiste, a extinção do processo não implica em sucumbência.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito,
pela perda do objeto da ação, nos termos do art. 267, VIII, do Código
de Processo Civil.

Deixo de condenar em honorários e custas judiciais, estas a teor do
art. 5o, LXXIII, da CF/88”.

A Juíza que assina essa ação é a Sandra Alves de Santana e
Fonseca, da 3a Vara da Fazenda Pública de Minas Gerais.

Ora, o mandado de segurança foi julgado, anulado. Cancelou os
contratos, cancelou e anulou os editais; anulou apenas, não encerrou
a validade deles dali para a frente. Anulou desde o início, natimorto. A
Juíza da 3ª Vara da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais
julgou, baseada em um termo de ajustamento de conduta, realizado
no dia 1º/12/2006 e que não foi, Sr. Presidente, publicado. Foi
assinado por quatro pessoas. Declinarei o nome dos senhores que
tiveram a condição moral de assinar esse termo de ajustamento de
conduta. Ele foi assinado pelo mesmo Promotor que determinou a
anulação do edital da concorrência e dos contratos, se fossem por
ventura assinados. Por quatro vezes manifestou-se de forma
estarrecedora; assim se manifestou em todas as ações, em todos os
momentos da tramitação do mandado de segurança da minha ação e
de outras que corriam no Tribunal de Justiça. Assinam o famoso
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Geraldo Pereira da Silva, Promotor de Justiça de Defesa do
Patrimônio Público; Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig;
Manoel Bernardino Soares, Superintendente Jurídico da Cemig, e,
pela União, Fernando Henrique Shuffner Neto, Superintendente de
Coordenação do Programa Luz para Todos em Minas Gerais.

Por esse termo de ajustamento de conduta, uma concorrência ou
uma carta-convite fez muitos Prefeitos perderem o mandato. Foram
condenados por que tinham de comprar este tipo de copo e
compraram outro tipo de copo. Cadeia nele, corrupto, ladrão, safado.
Outros, porque deixaram de aplicar o dinheiro na educação, 5%, 2%
ou 1%, ou porque compraram uniforme e não podiam comprar
uniforme com o dinheiro da educação, foram condenados.

Temos uma obra no Estado. Estive com o Governador Aécio Neves,
falei da minha indignação, disse que entraria com uma ação, e o
Governador disse que me apoiaria. Em momento nenhum fui
questionado pelo Governador ou por qualquer de seus Secretários
sobre a ação que impetrei. Mas quero dizer aos senhores que esse
termo de ajustamento de conduta, essa maravilha, essa obra-prima,
ficou engavetado do dia 1º/12/2006 ao dia 18/4/2007, quando tomei
conhecimento dele.

Protocolei nova ação popular na Justiça Federal, desta vez pedindo
bloqueio de bens de todas essas empreiteiras, e um processo
investigatório que estamos iniciando para apurar como é que um
cidadão, o famoso Geraldo Pereira da Silva, assina um termo de
ajuste de conduta para dar prosseguimento a uma obra de
R$1.274.000.000,00 e ainda determina que seja feito um aditivo de
25% sobre o valor de contratos que não existem mais, que foram
anulados, para beneficiar quatro grandes empreiteiras.

Perguntaria aos senhores se um termo de ajuste de conduta dessa
natureza, no gabinete desse cidadão, não deveria ter um padroeiro
em cima: um São Jorge e um cavalo, que é o padroeiro de toda casa
de prostituição. Todo mundo que entra na (...) (- Palavra expungida
por determinação do Sr. Presidente.) vê um cavalo, com um São
Jorge em cima, que é o padroeiro daquela casa. Acho que, no
gabinete desse Promotor, ao invés de quadros com recortes fazendo
referência ao seu inimigo natural, deveria haver um São Jorge, que é
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o protetor das (...) (- Palavra expungida por determinação do Sr.
Presidente.) e da (...) (- Palavra expungida por determinação do Sr.
Presidente.).

Sr. Presidente, demos início a um pedido de comissão parlamentar
de inquérito. Quero dizer que sou suplente, nesta Casa, mas não sou
capacho. Não vendo a minha dignidade, não vendo a minha honra,
não vendo os meus princípios. Iniciamos a coleta de assinaturas para
a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito a fim de
investigar toda a bandalheira feita nos termos de ajustamento de
conduta, no Estado de Minas Gerais, por boa parte dos senhores
Promotores, os arautos da moralidade, porque quero uma explicação.
Como é que um cidadão, que cria tamanhas dificuldades num
procedimento licitatório de R$1.600.000.000,00, tem a cara-de-pau de
assinar um termo de ajustamento de conduta e ainda determinar que
sejam aditados em 25% contratos que não existem, de uma obra que
não tem concorrência, que não tem contrato, e na qual tem muita
maracutaia. Sr. Presidente, tenho dito. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Não há outros oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados e as Deputadas que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 1.143/2007. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Encerramento
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum especial para

apreciação de proposta de emenda à Constituição, a Presidência
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/7/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Questão de ordem; suspensão e reabertura
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da reunião - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 2º
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2007; aprovação na
forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei Complementar nº 20/2007; discurso do Deputado Weliton Prado;
apresentação das Emendas nºs 1 e 2; encerramento da discussão;
discursos dos Deputados Getúlio Neiva, Carlin Moura e Domingos
Sávio, da Deputada Elisa Costa e dos Deputados Jayro Lessa, Délio
Malheiros e Almir Paraca; votação nominal do Substitutivo nº 1 ao
vencido no 1º turno, salvo emendas; aprovação; questão de ordem;
leitura e votação nominal da Emenda nº 1; rejeição; leitura e votação
nominal da Emenda nº 2; aprovação; declarações de voto -
Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho -
Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago
- Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta -
Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h12min, a

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

- O Deputado Fahim Sawan, 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
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, tendo em vista

que é necessário quórum especial para a votação de matéria da
pauta, peço a V. Exa. que suspenda a reunião para solicitar a
presença dos Deputados que se encontram na ante-sala do Plenário.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem

suscitada pelo Deputado Sargento Rodrigues, vai suspender a reunião
por 5 minutos para aguardar que se configure o quórum especial para
a votação de proposta de emenda à Constituição. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 2º 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 vencido em 1º turno. 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, a proposta.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas :
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Antônio
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Carlos Arantes - Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira
- Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, não consegui
votar. Gostaria que fosse computado o meu voto “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram "sim" 49 Deputados.
Não houve voto contrário. Está, portanto, aprovada, em 2º turno, a
Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2007 na forma do vencido
em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 20/2007,
do Governador do Estado, que dispõe sobre a aposentadoria especial
do servidor policial civil. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discutir, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de discutir e aproveitar para
encaminhar favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 20/2007, em nome do Bloco PT-PCdoB, desta
Casa.

A aposentadoria especial faz justiça aos servidores da Polícia Civil,
que, há muito tempo, já gozam desse direito. Esses 30 anos são um
direito inerente a esses servidores. Aliás, apresentamos uma emenda,
que também esperamos aprovar, que diz respeito ao princípio da
isonomia, justamente para garantir, assim como nas outras categorias,
em que as mulheres se aposentam aos 25 anos, que as mulheres da
Polícia Civil também possam se aposentar aos 25 anos.

Sabemos das dificuldades dos servidores, pois, há muito, lutamos
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pela aprovação do auxílio-periculosidade, que está previsto na
Constituição Federal e na Constituição do Estado. Infelizmente, até
hoje, os policiais civis e militares, os Bombeiros Militares e os Agentes
Penitenciários, apesar de terem reconhecido esse direito, não fazem
jus ao auxílio-periculosidade.

Então, a aposentadoria especial já é um avanço, mas avançaremos
ainda mais, porque é muito importante esta Casa debruçar-se sobre o
assunto e garantir o auxílio periculosidade também ao policial civil e
militar e aos outros agentes de segurança pública.

Portanto, encaminho favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 20.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 20/2007

EMENDA Nº 1
O art. 2º passa a vigorar com a seguinte redação:
“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, observadas as seguintes condições:
I - 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, se homem;

II - após 25 anos de contribuição, desde que conte, pelo menos,
quinze anos de efetivo exercício nos cargos a que se referem os
incisos I a IV do art. 7º desta lei, se mulher.

Parágrafo único - Os proventos do policial aposentado na forma
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 reclassificação do cargo ou
função em que se deu a aposentadoria.”.”.

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2007.
Weliton Prado - Elisa Costa - Carlin Moura.

EMENDA Nº 2
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Acrescente-se ao art. 20-B a que se refere o art. 1º do Projeto de Lei
Complementar nº 20/2007 o seguinte § 1º, passando o parágrafo
único a § 2º:

“Art. 20-B - (...)
§ 1º - Para obtenção do prazo mínimo de vinte anos a que se refere

o “caput” deste artigo, poderá ser considerado o tempo de serviço
prestado como militar integrante dos quadros da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais.”.

Sala das Reuniões, 3 de julho de 2007.
Sargento Rodrigues
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. A Presidência informa ao Plenário que no decorrer da
discussão foram apresentadas ao projeto uma emenda do Deputado
Weliton Prado, da Deputada Elisa Costa e do Deputado Carlin Moura,
que recebeu o nº 1, e uma do Deputado Sargento Rodrigues, que
recebeu o nº 2, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento
Interno, serão submetidas a votação 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 fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - O PMDB encaminha favoravelmente ao
projeto, por delegação do PSB, que também encaminha
favoravelmente. Cumprimento toda a classe policial civil do nosso
Estado. Esta Assembléia dá uma demonstração de que queremos
bem a essa categoria tão importante para a manutenção da ordem.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
Bancada do PT-PCdoB encaminha favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei Complementar nº 20. No nosso entendimento, essa é
uma justiça que se faz em Minas Gerais a uma categoria que tem
prestado grandes serviços ao Estado, em especial num momento
como esse, em que se exige dela grande intervenção e atuação na
sociedade mineira. Com este projeto, estamos retribuindo a essa
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categoria como ela merece.
Sr. Presidente, no nosso entendimento, é fundamental aprovar essa

proposição, aprovando também a Emenda nº 1, que diferencia o
tempo das mulheres policiais. Concedemos aposentadoria aos 30
anos para os homens, o que é justo, mas também temos de dar um
tratamento diferenciado às policiais femininas, nos termos de toda a
legislação previdenciária do País. Portanto, a aprovação deste projeto
significa um ganho, mas esse ganho só será completo e plenamente
justo se contemplarmos a classe feminina, fazendo diferenciação no
seu tempo de serviço, tendo em vista que essa profissional tem dupla
jornada: a do lar e a do trabalho. Por isso, é mais que justo
aprovarmos este projeto, estabelecendo 30 anos para os policiais do
sexo masculino e 25 anos para as policiais do sexo feminino,
conforme contempla a Emenda nº 1.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, policiais civis aqui presentes, este é um momento que
coroa o esforço de algum tempo. Certamente essa é uma batalha que
estaremos vencendo e uma luta que deve continuar: a da valorização
dos profissionais da área de segurança.

Desde o primeiro momento, nosso Governador Aécio Neves vem
trilhando essa direção. Temos absoluta convicção de que, assim como
enviou este projeto, continuará sinalizando, e mais que isso, agindo
para que haja valorização dos servidores e fortalecimento da estrutura
das nossas Polícias Civil e Militar, enfim, da estrutura de segurança do
Estado.

É bom lembrar que, nesta noite, além da emenda à Constituição -
uma já foi aprovada -, estamos adequando todo o processo, com
muita justiça - mais do que ninguém, o Deputado Sargento Rodrigues
sabe que isso ocorre de maneira harmoniosa nesta Casa. Aqui, temos
conseguido construir algo raro no processo democrático, que é a
unanimidade. Acabamos de verificar isso nessa votação que
concluímos.

Encaminho favoravelmente não apenas pelo PSDB e pela maioria.
Com muita convicção, encaminho o sentimento do povo mineiro, muito



650

bem expresso pelo Governador Aécio Neves ao posicionar-se de
forma clara e consistente para avançar passo a passo.

Quem trabalha com segurança, mais do que ninguém sabe que os
avanços que se conseguem devem ser planejados e deve haver
estratégia. Precisam ser executados de forma firme e segura. Assim,
temos hoje, aqui, a convicção de que, ao votarmos favoravelmente,
estaremos dando um passo firme e seguro na valorização dos nossos
servidores da Polícia Civil.

Aproveito para repetir algo que já disse e temos de falar com mais
freqüência. Por muito tempo, eu disse, e todos já dissemos, do
orgulho que temos da nossa Polícia Militar. Precisamos cada dia mais
dizer isso, porque temos motivos de sobra para dizer do orgulho que
temos da nossa Polícia Civil, que é exemplo no Brasil. É exemplo de
austeridade, de dedicação, de garra, de competência, de zelo, de
sacrifício e de paciência. Ela esperou até que a justiça fosse feita.

Na verdade, o que estamos fazendo aqui é a correção de algo que
vinha acontecendo de forma inadequada, apesar de haver até um
sentimento consensual por parte do governo, que estava procurando a
forma e o momento adequados para que se fizesse justiça.

Concluindo, temos o desejo de ver esse projeto aprovado, como
disse, para partirmos para outras lutas. Temos outros desafios. Há
causas já ganhas, como a dos Delegados de Polícia, em número
expressivo, com um bendito processo já julgado e transitado em todas
as instâncias; é necessário que, pela construção de um entendimento,
o pagamento possa ser feito e não seja necessário passar pelo
calvário do precatório, Deputado Dalmo, pois sabemos que, muitas
vezes, a família do funcionário nem chega a usufruir de um direito
conquistado pelo chefe da família por décadas, porque o precatório
vai postergando um direito conquistado em um processo de
recomposição salarial já ganho por cerca de quase mil Delegados de
Polícia.

Tenho certeza de que esta como outras batalhas serão vencidas,
porque temos um líder responsável, sério e competente, o Governador
Aécio Neves, que vem dando passos concretos na valorização dos
nossos profissionais de segurança. Hoje é a noite de darmos essa
demonstração de respeito à Polícia Civil.
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Sr. Presidente, o PSDB estará unido ao nosso Governador. Mais do
que isso: iremos, com certeza, por unanimidade de votos, aprovar o
Projeto de Lei Complementar nº 20. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, cumprimento toda a Polícia Civil presente aqui. Mas quero
reconhecer também que essa vitória de todos é fruto, principalmente,
do trabalho incansável da organização da própria categoria,
representada pelo Sindipol e por todos que lutaram, com todos os
segmentos, para que isso fosse uma conquista de toda a categoria do
Estado de Minas Gerais. Primeiro, registro o empenho, a presença,
valorizando as manifestações da categoria ao longo desse tempo.

Segundo, quero dizer do merecimento do direito de ter essa
aposentadoria especial para uma categoria que luta e defende a
segurança pública e se relaciona diretamente com a população e vive,
de fato, momentos de risco e dificuldades diante de tudo. Por isso o
merecimento dessa aposentadoria especial para os policiais civis de
Minas Gerais.

Peço, neste momento, a toda a Assembléia Legislativa, reforçando o
que já foi falado pelo Deputado anteriormente, que os Deputados
votem favoravelmente à nossa Emenda nº 1. Nela registramos
também o papel importante e significativo que exerce a mulher policial
em Minas Gerais. Queremos a aposentadoria especial de 30 anos
para os nossos policiais masculinos e de 25 anos para as nossas
policiais femininas, a exemplo de tantas outras categorias que já
conquistaram esse pleito. Brevemente, a Polícia Militar também
conquistará esse direito.

Deixo aqui o nosso registro, pedindo a todos o voto favorável à
Emenda nº 1, que defendemos.

Parabenizo todos, pois essa vitória é da Assembléia Legislativa, do
povo mineiro e da categoria dos policiais civis de Minas Gerais. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Jayro Lessa.

O Deputado Jayro Lessa - O Democratas teve a felicidade de ser o
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relator deste projeto, por intermédio do Deputado Elmiro Nascimento.
Com muita honra e sabedoria, votaremos a seu favor por entender
que a segurança pública, como foi dito pelo Governador Aécio Neves
no princípio do seu mandato, será o alvo maior em seu governo, em
conseqüência do que tem acontecido em Minas Gerais, no Rio de
Janeiro e em São Paulo, onde a segurança está sendo tomada pelas
gangues e pelo tráfico.

Graças a Deus, Minas Gerais tem contado com a forte sabedoria do
Secretário Maurício Campos e do Governador e tem sido e será muito
beneficiada por este governo, que tem tratado a segurança pública
como prioridade, uma vez que os problemas relativos às finanças do
Estado já foram sanados. A segurança pública será o alvo maior do
Governador Aécio Neves em prol do povo mineiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, o Partido Verde,
trilhando esse mesmo caminho de beneficiar a polícia com essa nova
medida, votará, em peso, pela sua aprovação.

Este Deputado foi hoje designado relator da Proposta de Emenda à
Constituição nº 32. Certamente essa gloriosa Polícia Civil, que tanto
tem honrado as tradições de Minas, com dirigentes de absoluta
competência, como o Dr. Maurício Campos de Oliveira Júnior, o Dr.
Marco Antônio Monteiro e todos os que integram o primeiro, o
segundo e o terceiro escalão da Polícia Civil merece o pleno apoio da
Assembléia Legislativa.

Por isso, votaremos favoravelmente à Polícia, prestigiando os
quadros da mais elevada envergadura no Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, desejamos fazer coro com todos que nos antecederam,
encaminhando favoravelmente esta votação e reconhecendo a
importância da organização, do sindicato e do nobre Deputado
Sargento Rodrigues, que tem sido um grande defensor da Polícia
Militar e da Polícia Civil.

Solicito o apoio para a Emenda nº 1, que, como já foi salientado,
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completa esse esforço de fazer justiça.
Sr. Presidente, registro um esforço de racionalidade e ação pela

segurança pública de Minas Gerais no encaminhamento do processo
de articulação das ações da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Uma vez que as regionais da Polícia Militar são em menor número
do que as da Polícia Civil, preocupa-nos a possibilidade de haver
unificação por baixo.

Estamos preocupados com a regional da Polícia Civil de Paracatu,
que corre o risco de ser suprimida. Já enfrentamos sérios problemas
com a segurança. Por isso, gostaríamos de que esse debate
passasse por esta Casa e que pudéssemos contribuir para que essa
racionalidade não ocorresse em detrimento da segurança pública
dessa localidade, onde há regional da Polícia Civil e não da Polícia
Militar. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º
turno, salvo emendas.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas :
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Doutor
Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães
- Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, alguns Deputados
tiveram problema com o teclado. Quero apenas registrar que esses
Deputados estão votando favoravelmente e o painel não está
registrando. Constatamos que é vontade unânime dos Deputados
votar favoravelmente a este projeto.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, queríamos fazer o
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registro do nosso voto favorável, embora ele não tenha constado do
painel.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, também não
consegui votar e gostaria de registrar meu voto favorável.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 52 Deputados.
Não houve voto contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1 ao
vencido em 1º turno, salvo emendas.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaria que fosse feita

a leitura da Emenda nº 1.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à leitura da Emenda nº 1.
O Sr. Secretário (Deputado Fahim Sawan) - (- Lê a Emenda n° 1,

publicada acima.).
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 1.
- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas :
Almir Paraca - Antônio Júlio - Carlin Moura - Cecília Ferramenta -

Durval Ângelo - Elisa Costa - Padre João - Pinduca Ferreira -
Sargento Rodrigues - Weliton Prado.

- Registram "não" os Deputados e as Deputadas :
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Antônio Carlos Arantes -

Bráulio Braz - Carlos Mosconi - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 10 Deputados. Votaram “não” 41
Deputados. Está rejeitada a Emenda nº 1. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à leitura da Emenda nº 2.

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n° 2, publicada a cima.).
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 2.
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- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas :
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 49 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda nº 2. Está, portanto, aprovado, em
2º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 20/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, com a Emenda nº 2. À
Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados e

Deputadas, gostaria de agradecer a Deus por este momento que
estamos vivendo e a todos os Deputados que compreenderam o
nosso esforço e a nossa luta, para que, nesta data, pudéssemos
comemorar com toda a Polícia Civil do Estado.

Quero fazer aqui um breve relato da nossa luta pela aposentadoria
aos 30 anos de serviço na Polícia Civil. Hoje é um dia que devemos
comemorar, comemorar muito. Desde 2003, estamos trabalhando
nesta Casa para conseguir dar um tratamento justo e igualitário aos
policiais civis de Minas Gerais.

Hoje, Sr. Presidente, temos a honra de ocupar esta tribuna para
dizer a toda a Polícia Civil de Minas Gerais que pode comemorar,
assim como todos os policiais que estão nas galerias, porque não há
nenhum parecer contrário. Temos a aprovação da PEC nº 3 e do PLC
nº 20. Ambas propostas se completam, independentemente de
entendimentos divergentes ou até mesmo da tentativa de distorcer a
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aprovação da Proposta de Emenda à Constituição. Ela era necessária
para alterar a própria Constituição do Estado, porque quando
aprovamos a PEC nº 83 em 2004, quando começamos essa luta lá
atrás, era necessário fazer a retirada da remissão. Em 2004,
aprovamos a PEC nº 83, que foi transformada na Emenda nº 68. O
entendimento, naquele momento, era de que a remissão era a Lei
Complementar nº 51. Infelizmente, tivemos um parecer contrário da
GE. Mas não desistimos, fomos à luta, acreditamos no governo. Como
Deputados da base de governo acreditamos que poderíamos construir
um caminho de diálogo, um caminho por meio do qual pudéssemos
chegar a esse momento. Se não fosse o entendimento com o
governo, não conseguiríamos aprová-la.

Disse várias vezes, desta tribuna, que para votar uma PEC são
necessários 48 votos a favor. Portanto, necessitaria, e muito, do apoio
tanto da Oposição quanto da base de governo. Nenhum Deputado
desta Casa consegue aprovar sozinho uma matéria com quórum
qualificado. Hoje, além da PEC nº 3, aprovamos o PLC nº 20. Volto a
insistir: ambos se completam. A PEC nº 3 altera a Constituição do
Estado e também faz remissão à Emenda à Constituição nº 47/2005.
Foi essa emenda à Constituição, depois de 2004, que permitiu à
Polícia Civil retomar esse sonho e nos permitiu procurar novamente o
Secretário Danilo de Castro e o Vice-Governador, Antônio Anastasia,
por meio do nosso Líder, Deputado Mauri Torres, e do nosso
Presidente, Alberto Pinto Coelho. É bom que toda a Polícia Civil, que
se encontra presente nas galerias, saiba que com o diálogo e com o
acordo com o governo conseguimos avançar. A prova disso é esta
votação agora em plenário.

Agradecemos a cada Deputado que votou favoravelmente. Tivemos
problemas nos painéis e a votação poderia ter sido maior que os 48
votos, mas foi suficiente para aprovar a PEC e o PLC, em 2º turno, e
aprovar a Emenda nº 2, de minha autoria, sobre a contagem de tempo
dos policiais civis oriundos da co-irmã, Polícia Militar de Minas Gerais,
com o apoio da Oposição e dos Deputados da base de governo. É
uma dupla vitória que alcançamos neste momento. Com certeza,
continuaremos lutando para que as policiais civis femininas também
tenham avanços e consigam a aposentadoria aos 25 anos, assim
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como as policiais e as bombeiras militares.
Sr. Presidente, quero ressaltar que se não fosse o empenho da base

de governo, do Líder de Governo e o entendimento com a Oposição,
essa votação não seria possível. Desde 2003 estamos trabalhando
nesta matéria. Em 2004, aprovamos a PEC; retomamos a discussão
em 2005, 2006 e 2007 e apresentamos a PEC nº 3, que hoje foi
votada definitivamente. Hoje, toda a Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais pode comemorar. Vejo nas galerias vários companheiros de
distritos policiais que são meus contemporâneos na Polícia Militar.
Durante os 15 anos que servi à Polícia Militar, tive a oportunidade de
levar ocorrências à Delegacia de Furtos e Roubos, ao Deoesp, à
Divisão de Tóxicos e Entorpecentes e à Delegacia de Defraudações.
Hoje isso é motivo de muito orgulho para nós. Temos aqui Agentes de
Polícia, Delegados, Escrivães e Peritos que têm mais de 30 anos de
serviço e só estavam esperando essa votação para entrar com seu
requerimento de aposentadoria.

Quero ressaltar que neste governo, com o diálogo deste Deputado,
que foi a interlocução política das forças de segurança pública,
conquistamos a promoção de quase 3 mil Agentes de Polícia, de
Classe I para a Classe II, de Classe II para a Classe III e de Classe III
para a Classe Especial.

Fui relator do Projeto de Lei Complementar nº 58, em 2005, quando
da aprovação dessa matéria. Apresentamos a emenda que acabou
com o quadro suplementar, que dava até urticária nos membros da
Polícia Civil, e todos exclamavam por essa oxigenação. Como
consegui acabar com o suplementar? Negociando com o governo.
Nesse mesmo projeto, promovemos 800 Carcereiros ao cargo de
Agente de Polícia, negociando com o Governador Aécio Neves.
Também negociando com o Governador Aécio, conseguimos o abono-
fardamento, que era apenas para Cabos e Soldados da Polícia Militar
e dos Bombeiros e hoje é pago do Soldado ao Coronel dos
Bombeiros, da Polícia Militar, do Agente de Polícia ao Delegado-Geral
de Polícia e também aos Agentes Penitenciários.

Negociando com esse governo, conseguimos a tão sonhada
aposentadoria. Com o advento da Emenda à Constituição nº 20, de
1998, a Polícia Civil passou a viver uma insegurança jurídica quanto à
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sua aposentadoria. Quero lembrar o nome de uma pessoa que me
procurou no meu gabinete, o Dr. João Wilton, homem sério,
comprometido. Ele me disse que precisávamos corrigir essa injustiça.
Ali, sim, foram dados os primeiros passos para que isso ocorresse
hoje. Vocês, da Polícia Civil, devem agradecer a iniciativa do Dr. João
Wilton, que nos procurou no gabinete. Com muita atenção, com muita
dedicação, que me é peculiar e também a meus assessores,
acolhemos o Dr. João Wilton. Iniciamos esse processo desde 2003,
para buscar a tão sonhada aprovação dessa aposentadoria.

Hoje os policiais civis de Minas Gerais podem comemorar, porque a
Proposta de Emenda à Constituição nº 3 será promulgada pelo
Presidente do Poder. E vamos dar ciência do que houver, para que
todos da Polícia Civil possam acompanhar o processo, assim como o
nosso “site” tem informado, a todo o momento, sobre a tramitação
tanto do projeto de lei complementar como da Proposta de Emenda à
Constituição nº 3/2007. Além da promulgação da proposta, vamos
aguardar, simultaneamente, a sanção do Governador, e ele tem 15
dias úteis após o envio da mensagem pela Mesa da Assembléia.

Vamos comemorar e agradecer a todos os Deputados desta Casa,
que me auxiliaram, que me acompanharam, que foram relatores e que
nos ajudaram a construir esse sonho. Esse sonho da Polícia Civil que
está se concretizando hoje não é apenas única e exclusivamente
deste Deputado, mas de toda a Assembléia, do Governador, do Líder
de Governo, do Presidente desta Casa. Parabéns à Polícia Civil!
Conte comigo nesta luta, porque mais conquistas virão ao longo deste
mandato, tenho certeza. Muito obrigado a todos e a Deus, por nos
conceder este momento.

O Deputado Weliton Prado - Boa-noite. Apesar do sacrifício, das
dificuldades, dos baixos salários e da falta de uma política de
valorização efetiva da categoria, nesta noite obtivemos um avanço
importante. É muito pouco perto do que merece a categoria, que, às
vezes, enfrenta os bandidos, os marginais, colocando a própria vida
em risco. Mas é fundamental.

Costumo dizer que a política é igual feijão: funciona na pressão, com
mobilização, com muito diálogo. Os problemas são vários, e tem de
haver conversa. Mas a pressão é fundamental. Sem pressão,
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infelizmente, as coisas não avançam, às vezes. Queria fazer o
reconhecimento do Sindipol, que mobilizou, que pressionou. Tenho
certeza absoluta de que, de certa forma, forçou o governo a tomar um
posicionamento. O Sindipol tem sido valente mesmo, tem feito o
enfrentamento de forma consciente, em defesa da valorização dos
servidores. É muito importante a categoria analisar o trabalho do
Sindicato. Acompanho o movimento sindical há muito tempo, na
educação e em várias áreas, e hoje o Sindipol é um dos sindicatos
mais atuantes na defesa da categoria em todo o Estado de Minas
Gerais.

Não resta dúvida nenhuma de que hoje estamos tendo um avanço
aqui, porque tivemos o apoio do conjunto dos Deputados e dos
Líderes, como bem ressaltou o Deputado Sargento Rodrigues, mas
principalmente por causa da mobilização dos servidores.

Quando os servidores se mobilizam, estão unidos e conscientes de
seus direitos, com certeza há avanços. Não podemos parar por aqui.
A mobilização deve continuar. Há muito mais para conquistar. No
projeto, poderíamos ter avançado. Hoje, quando um Coronel se
aposenta, é com um degrau a mais, 10%; isso não ocorre com um
Delegado, fere-se o princípio da isonomia.

O Sindipol levantou a questão sobre a contagem de tempo dos
policiais militares para aposentadoria. O auxílio-periculosidade tem de
sair. Minas Gerais é um dos poucos Estados em que os policiais não
têm o auxílio-periculosidade. Não podemos admitir isso. Se a
mobilização continuar, se houver pressão, se reunião, manifestação
nas praças e nas ruas, diálogo nesta Casa, conseguiremos um clima
favorável, e o Governador vai reconhecer que o auxílio é um direito
das forças de segurança pública.

O mesmo em relação aos recursos recolhidos das taxas de
segurança pública, que devem ir para o setor. A força da segurança
pública não pode ficar à mercê de convênios com o poder público
municipal. Essa é uma responsabilidade do Estado. É preciso
independência, autonomia e condições de trabalho. Votamos
favoravelmente, reconhecendo o trabalho das entidades, a
mobilização dos servidores. Reconheço, ainda, o trabalho do Chefe da
Polícia Civil, Dr. Monteiro, que tem feito uma bela administração. Se
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dependesse dele, os avanços teriam sido maiores. É importante que a
categoria se mantenha unida. O mesmo para o Bombeiro Militar, a
Polícia Militar, o Agente Penitenciário, para que tenham força. Enfim, o
conjunto dos servidores públicos deve se unir. Os servidores da
educação, que têm uma das remunerações mais baixas do País, da
saúde... A união do conjunto é fundamental para a valorização de
todos. Parabéns, obrigado, parabéns pela mobilização, valeu.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Estou imensamente feliz nesta
noite. Quero abraçar todos os policiais presentes neste momento
histórico para Minas Gerais. O Estado está de parabéns. Aqueles que
confiaram e acreditaram no trabalho com a Assembléia Legislativa,
liderada pelo Deputado Sargento Rodrigues, estão de parabéns.

Tive o prazer de relatar a Proposta de Emenda à Constituição nº
3/2007. Confesso que, de início, tivemos um trabalho árduo. Destaco
a participação do Vice-Governador, que ajudou muito a buscar o
entendimento e a aprovação. Ressalto ainda o trabalho do Líder do
Governo, que sempre abriu as portas para este relator, que, por meio
do embasamento de outras comissões, teve seu trabalho aprovado.
Da mesma forma evocamos a relatoria do Projeto de Lei
Complementar nº 20/2007, mas, em defesa desse trabalho,
declinamos, para transferir a relatoria ao Sargento Rodrigues.

Sr. Presidente, todo projeto que vem de maneira convergente,
consuma-se pelo laço da vitória. Destacamos a participação dos
valorosos policiais civis, do Dr. Monteiro, do Secretário Maurício
Campos e de todos os que puderam, com certeza, caminhar juntos.
Estamos retribuindo o trabalho da Polícia Civil, por unanimidade de
votos, nesta noite histórica e patriótica. Parabéns.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência verifica,

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as
reuniões extraordinárias de amanhã, dia 4, 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.
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ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/7/2007

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

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
225/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 281/2007; aprovação na forma do
vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
322/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 934/2007; aprovação - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 11/2007; discurso do Deputado
Antônio Júlio; questão de ordem - 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 - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa
- Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva -
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 - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h12min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

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

reunião a Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2007 e o Projeto
de Lei Complementar nº 20/2007, apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2º 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 Direitos Humanos 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 225/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 281/2007, do Deputado
Célio Moreira, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Buenópolis 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
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 281/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 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
322/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 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 11/2007, do
Governador do Estado, que altera o § 3º do art. 16, “b”, da Lei nº
7.772, de 8/9/80, que dispõe sobre a proteção, a conservação e a
melhoria do meio ambiente. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente opina
pela aprovação do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o
Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, estamos aqui para discutir o Projeto de Lei nº 11/2007,
que, em um primeiro momento, mais uma vez, passa desapercebido
pela maioria dos nossos colegas Deputados.

Há cerca de 15 dias, estamos questionando um decreto da
Secretaria de Meio Ambiente que estabelece valores para multas,
ferindo totalmente a nossa legislação e a Constituição. Aliás, hoje,
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escutei na imprensa que o IMA também elaborou um decreto, criando
multas relativas a agrotóxicos.

Tenho levantado uma questão, que parece muito simplória para ser
discutida nesta Assembléia. Mas trata-se de um assunto que está
afligindo as pessoas mais simples do Estado, principalmente as que
moram na zona rural, em virtude do excesso de poderes que temos
dado tanto à Secretaria de Meio Ambiente quanto à Polícia Ambiental,
por meio de decretos editados por essa Secretaria.

Para exemplificar, conforme um decreto, se você estiver portando
uma vara de pescar de bambu, que custa aproximadamente R$3,00,
um policial militar pode tomá-la e aplicar-lhe uma multa de R$500,00.
Não estamos falando sobre rede nem tarrafa, mas de uma coisa que
não tem nada que ver com agressão ao meio ambiente. Se uma
pessoa estiver pescando em sua propriedade, em uma lagoa que ela
mesma povoou de peixes, a polícia pode aplicar-lhe uma multa
violenta.

Essas multas podem agredir moralmente as pessoas, como ocorreu
na minha terra, Pará de Minas, em que um senhor foi parar em um
hospital por não aceitar ter sido molestado pela polícia. Aos 78 anos,
nunca se envolvera em qualquer situação policial, nem entrado em
uma Delegacia, conforme disse, mas teve sua vara de pescar
apreendida e recebeu uma multa de R$500,00.

Ontem, o Governador do Estado editou um decreto importante para
a economia de Minas, talvez pela necessidade da urgência da
medida, anistiando os pequenos empresários e microempresários de
dívidas de até R$3.000.000,00. Faria um apelo ao Governador para
aproveitar e estender esse benefício a todas as ações do IEF, por
meio da Polícia Ambiental, cancelando essas multas, que são muitas
e não serão pagas. O governo gastará um dinheirão para ficar com
esse entulho de valores de multas apenas para dizer que a Polícia
Militar fez 10 mil multas. Eles gostam de números grandes e
resultados pequenos ou até nenhum resultado, em vez de darem
importância para a qualidade da ação ou de fazerem uma ação
preventiva e educativa com essas pessoas. Estamos votando mais
uma matéria enviada pela Polícia Militar para a Assembléia
Legislativa.
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O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Antônio
Júlio, V. Exa. traz algumas reflexões importantes sobre a nossa lei
ambiental. Minas Gerais tem uma lei ambiental muito avançada,
segundo todos os órgãos ambientais do País. Os abusos denunciados
por V. Exa. são verdadeiros em muitos casos. Nossa lei ambiental,
embora seja avançada, delegou ao Decreto nº 44.309, de 2006 toda a
questão da tipificação e das penas pelas infrações ambientais
cometidas por cidadãos e por empresas. A lei apenas mostrou o
parâmetro mínimo, R$500,00, e o parâmetro máximo,
R$50.000.000,00, e delegou para o Decreto nº 44.309 a tipificação de
todas as condutas que são consideradas infrações, assim como a
definição das penalidades.

Há um clamor geral da sociedade mineira para aperfeiçoarmos esse
decreto, feito com esforço hercúleo da Secretaria de Meio Ambiente,
por meio de seus técnicos. Tive o cuidado de estudar esse decreto. É
muito bom em 85% de seu conteúdo, mas há um percentual de 15%
que precisa ser modificado e aperfeiçoado. Precisamos mover essa
luta nesta Casa. Temos de nos unir sem questões partidárias nem
ideológicas para aperfeiçoarmos esse decreto, com o objetivo de
coibir os abusos que V. Exa. denuncia.

O decreto trata também dos termos de ajuste de conduta, os TACs.
Esse decreto e a lei ambiental autorizam órgãos ambientais, como o
IEF, a Feam e o Igam, a propor TACs, assim como o Ministério
Público. Nesse ponto também existem abusos. Também neste caso, a
lei delega ao decreto a regulamentação dos TACs. A regulamentação
está também um pouco vaga, deixando muito aberta a permissão para
os órgãos ambientais proporem TACs. Ocorre muito de um órgão
impor a empresas com portes semelhantes e com infrações
semelhantes contrapartidas diferentes, exigindo de uma
contrapartidas maiores e mais difíceis de ser cumpridas. É preciso
fazer esse estudo.

Deputado Antônio Júlio, V. Exa., na Comissão de Fiscalização, é
autor, juntamente com este Deputado, de um requerimento para que
seja realizada uma audiência pública para estudarmos esse decreto.
Temos de ampliar esse requerimento para estudarmos também os
critérios para os TACs, porque não há muitos critérios. É uma
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colaboração que esta Casa deve trazer ao governo de Minas e ao
povo de Minas Gerais, aprimorando a lei ambiental mineira, que é
avançada, e o decreto mineiro, que previne as infrações. O decreto é
muito bom, mas precisa de alguns aperfeiçoamentos. Parabéns ao
Deputado Antônio Júlio pela atenção. O Deputado já foi Presidente
desta Casa e é meu espelho de conduta nesta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Lafayette de
Andrada. Estamos levantando justamente o que disse o Deputado
Lafayette de Andrada, ou seja, estamos delegando aos técnicos o
direito de legislar em nosso nome todas as matérias que estamos
votando, como as de meio ambiente e tributação. A maior parte da
legislação do Estado de Minas Gerais é composta por decretos, que
estão substituindo as leis. Estamos cometendo esse equívoco por
nossa própria omissão. Será que estamos achando mais fácil jogar
para os técnicos a responsabilidade de elaborar leis e editar decretos,
em vez de colocarmos na legislação algo claro, que seja visível aos
olhos de qualquer um? Não. Ficamos a mercê dos decretos.

Tenho dito aqui que o Governador Aécio Neves fez o choque de
gestão. Tive o prazer e a satisfação de ajudá-lo num primeiro
momento. Eu era o Presidente da Assembléia quando aprovamos a lei
delegada. Apesar de ser contra a lei delegada, percebi que, naquele
momento, as reformas que o Governador queria deveriam ser feitas
por meio de uma lei delegada, de forma mais clara, isto é, o choque
de gestão. Hoje estou ficando preocupado, creio que não foi feito um
choque de gestão, mas um choque de “gestação”, em face das regras
adotadas: a grande quantidade de propostas de leis e de edição de
decretos fez com que fosse descaracterizado tudo aquilo que o
Governador sonhou, ou seja, que o Estado fosse mais simples e mais
eficiente. Esses decretos mostram a ineficiência do Estado, que, até
então, tinha eficiência.

Agora estão inventando decretos do meio ambiente prejudicando os
produtores rurais. Esse decreto do meio ambiente precisa ser revisto
urgentemente. Aprovamos que, por meio de decreto, fossem
concedidas gratificações aos funcionários da Secretaria de Fazenda.
Isso foge a tudo o que o Governador Aécio Neves pregou e está
pregando. Ontem votamos duas matérias um pouco complicadas.
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Então não houve choque de gestão, mas de “gestação”. Agora estão
sendo paridas muitas coisas equivocadas. Tenho a certeza de que o
Governador não está sabendo disso. Às vezes, pergunto:
“Governador, V. Exa. sabe disso?” A resposta é: “Não”. A conversa
que ele teve com a Bancada do PMDB foi totalmente diferente do que
estamos votando aqui. Não podemos falar sobre isso, porque seremos
chamados de oposição.

Felizmente, quanto a essa matéria aqui discutida, o Deputado
Lafayette de Andrada enviou dois requerimentos à Secretaria de
Estado. Se eu tomasse essa providência, seria oposição, estaria
catimbando. Ele, como um Deputado que deseja ajudar o governo,
pediu informações, a fim de ter consciência de seu voto ou até
modificá-lo, com a finalidade de ajudar, e não de prejudicar. Mas as
informações não chegaram.

Estamos tentando votar hoje - pelo visto não votaremos, porque não
há quórum - uma matéria que poderia ser olhada pelos Deputados.
Eles poderiam olhá-la, mesmo que seja “en passant”, a fim de
saberem o que estamos votando. Estamos concedendo mais
delegação. Estamos retirando do Poder Legislativo o poder de legislar
e de fiscalizar e passando-o para a frente. Se continuarmos agindo
desse jeito, é preferível votarmos outra lei delegada entregando para o
governo o poder de fazer todas as modificações que desejar,
delegando aos Secretários de Estado, ao pessoal do segundo,
terceiro e quarto escalões, à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros e
à Polícia Civil o direito de baixar decretos. Enquanto isso, ficaremos
com as demandas, ou seja, o povo reclamando, xingando e vindo
atrás de Deputados.

Percebo hoje um comodismo muito grande da sociedade, que se
reflete nesta Casa. A sociedade se acomodou, não reclama de mais
nada. Isso me preocupa. Nesta semana, eu estava brincando com o
controle remoto e vi um programa de televisão, se não me engano o
“Faustão”, e o apresentador estava dizendo uma coisa interessante.
Ele falou que estamos tão acomodados que você vê uma pessoa
sendo assaltada e não tem coragem de pegar o telefone e ligar para a
polícia, porque não é com você, e aí você não tem nada a ver com
isso. Quando vê uma pessoa passando mal, você olha e não quer
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saber, porque não é com você. A maioria da sociedade, de vez em
quando, dá R$1,00 de esmola, achando que está resolvendo o
problema daquele coitado que está ali esmolando, mas pensa: isso
não é problema meu, mas do Estado ou de não sei quem.

Nós hoje nos acomodamos, não estamos lutando para melhorar as
coisas nem para mudar os rumos. E a Assembléia está a mesma
coisa. Não estamos discutindo corretamente os projetos, porque dá
trabalho, Delvito. Já tivemos umas quatro reuniões com o Deputado
Lafayette, tentando encontrar uma solução e até mudar os rumos.
Mas são poucos os que têm disponibilidade. Sei que está difícil
encontrar tempo, que ele está curto, porque nós, homens, estamos
querendo competir com o computador em termos de agilidade. Isso
nunca será possível. Mas poderíamos nos dedicar um pouco mais em
algumas matérias, poderíamos realizar uma discussão maior, para
fazer uma legislação que atenda aos interesses do Estado, mas
também aos do cidadão.

Essa é a discussão que faço, e estamos votando mais uma matéria
nesta Casa. Graças a Deus, Deputado Rêmolo, acertei quando disse
aqui, desde o início do governo Aécio Neves, que mais ou menos 70%
das matérias que o governo enviaria dariam errado, o que realmente
ocorreu. Todo dia estamos votando proposições, e depois
consertando, votando lei delegada ou outras matérias sem analisar.

O que me preocupa é que estamos sempre delegando - aí é uma lei
delegada camuflada -, para que eles tomem as decisões por meio de
decreto. Faz-se decreto para cobrar multas. Está errado. A
Constituição não permite estabelecer multas por decreto. Isso é muito
claro. Qualquer ação na Justiça, o Estado vai perder. O que ocorre,
dependendo das multas, é que os valores são exorbitantes, o que é
pior. E o Estado ainda é condenado à sucumbência de seus
advogados, o que o onera muito. Temos essa quantidade de
precatórios para serem pagos, justamente pelo equívoco das nossas
legislações.

Infelizmente, em nosso sistema de fiscalização, em todos os
sentidos, a lei fica tão obscura - eles jogam para regulamento, jogam
para decreto - que o fiscal passa a ter o poder de decidir e de achar o
que vai fazer, mas não poderia trabalhar com “achismo”, tinha de ter a
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definição do que a lei determina. Se se cometeu tal infração, a multa é
tanto. Mas não: ele é que vai arbitrar a multa.

Por esses dias, o Deputado Jayro Lessa ressaltou a questão do IEF.
Não conheço o assunto, mas ele disse que não se sabe diferenciar o
carvão de mata nativa do carvão de eucalipto. E ele alega que o fiscal
multa por julgar que o carvão é de mata nativa, e, às vezes, é de
eucalipto. Ele diz que isso é feito pelo “olhômetro”, não existem
normas técnicas para diferenciar um do outro. Eles multam porque
acham que o carvão é de mata nativa e não poderia ser transportado,
às vezes até com nota. Então multam, apreendem o caminhão e o
carvão, é aquele rolo todo. Quando são questionados, a maioria dos
fiscais diz: “Vou te multar, e você se vira lá”. Mas o “se vira” gera
gastos. Para “se virar”, você tem de contratar um advogado, que custa
dinheiro.

O Parlamento, a Assembléia Legislativa, precisa reagir. Vou tornar-
me cansativo, mas vou falar até sentir que estamos dispostos a
mudar. Ou, às vezes, não estamos dispostos a mudar e sempre
vamos encher a boca para dizer: eu sou Deputado. Só se é isso, que
ser Deputado é muito mais importante que exercer o poder de legislar.
Talvez seja isso. Mas o que estou levantando hoje, Deputado Paulo
Cesar, é que a sua cidade sofre muito com a fiscalização em todos os
sentidos. Ontem, saiu um decreto sobre controle de agrotóxico que
afeta muito a região de Nova Serrana. Realmente tem de haver um
controle.

Fui um dos autores da lei ambiental e um dos que mais ajudaram na
elaboração dessa lei. Ela não foi feita de um dia para o outro. Houve
mais de um ano de reuniões e de discussões, até que se conseguiu
fazer um projeto. Mas houve equívocos também. Está errado tipificar
multa. É preciso mudar a forma de tratar os projetos, principalmente
os do governo. Se continuar assim, o choque de gestão do
Governador vai virar choque de “gestação”, vamos parir só coisa feia.
Estou fazendo esse alerta e tenho muitos exemplos para dar. Tivemos
o caso da doação do imóvel de Contagem. Quando o PSDB levantou
a questão - ainda bem que foi o PSDB, porque, se fosse qualquer
outro partido, era oposição - e, de acordo com as informações do
Deputado Ademir Lucas, ninguém sabe quem foi o autor da lei. Até
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agora não apareceu, porque o PSDB catimbou, disse que não foi a
Secretaria, que foi a Cohab, que agora mudou o nome - são muitas
Secretarias sem função criadas só para dar cargo para Secretário. Até
agora, segundo informações do Deputado Ademir Lucas, o projeto
chegou aqui...

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - De modo geral,
concordo com a linha do discurso de V. Exa., mas tenho divergências
com relação a alguns pontos. V. Exa. disse que são muitas
Secretarias em Minas para dar cargos, mas não é bem assim. Já
diminuímos o número de Secretarias no Estado. As que existem são
efetivamente necessárias para o bom andamento da máquina pública.
Quanto ao resto, V. Exa. trouxe pontos importantes que devem ser
debatidos.

O Deputado Antônio Júlio - Se houve excessos, Deputado Lafayette
de Andrada, perdoe-me, mas é a forma de falar. Farei outro desafio.
Se corrermos uma lista com todas as Secretarias para que os
Deputados identifiquem os Secretários, garanto-lhe que a maioria não
acertará nem a metade. Mas não é essa a discussão. Todo governo é
igual. Muda-se o comandante, mas a forma de governar é a mesma. É
isso que estou levantando.

Estamos delegando. V. Exa. tem de prestar atenção e pensar lá na
frente. Está havendo equívocos. Não conseguimos avançar, porque
criaram barreiras que prejudicarão o projeto do Governador Aécio
Neves, pois ele não sabe o que está se passando nesse decreto. Falo
isso com convicção, porque já tivemos um problema aqui que levei
para ele. Fizeram fofoca com o meu nome, dizendo que estava
fazendo movimento com o pessoal dos “outdoors”. Vamos levantar
algumas histórias recentes. A Secretaria baixou um decreto, aprovado
por esta Casa equivocadamente, cobrando R$60.000,00,
R$70.000,00, R$80.000,00 de taxa de empresários que faturam
R$40.000,00 por ano. Fizemos uma reunião com a associação, que
queria fazer um movimento contra o Governador, e disse-lhes que o
Governador não sabia disso, que foi informado de que eu estaria
incentivando. Segurei todo o material e depois o levei ao Governador
pessoalmente, informando-o que aquilo não podia ser feito. Ele não
demorou nenhum minuto para tomar uma decisão, porque tem visão.
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É preciso levar as coisas para o Governador.
A maioria dos seus Secretários não tem coragem de discutir os

problemas com ele. Passam a imagem de que não há problemas. Mas
há problemas. Quando levamos essa questão, ele determinou que
fosse feito o cancelamento das guias, que já tinham sido emitidas.
Então, fizemos uma revisão do projeto. Já haviam emitido as guias,
mandou cancelar e fizemos uma revisão no projeto. Houve o caso do
Deputado Elmiro Nascimento, que quase foi usado em uma proposta
de cobrança, no mesmo projeto. O Governo queria cobrar
R$80.000,00 por hectare, por taxa de utilização da faixa de domínio.
Deputado Delvito Alves, parece que na sua região, planta-se faixa de
domínio. Quando verifiquei os valores, disse que estava errado.

Solicitei ao Deputado Mauri Torres que votássemos o projeto como
veio. Se estavam achando que estava tumultuando, pedi que
votassem o projeto como veio; e o Governador é que vai pagar essa
conta. Quando começar a cobrar do coitado do produtor rural
R$80.000,00 por hectare, ele não vai pagar, mas vai criar um fato.
Ainda usaram o Deputado Elmiro Nascimento, pediram a ele que
assinasse uma proposta de emenda e passaram a cobrança para
R$64.000,00. O Deputado Elmiro Nascimento estava saindo de
viagem, aqui funciona dessa forma, nosso sistema é assim. Também
já fiz isso. Depois de muita luta, a Secretaria de Fazenda percebeu
que estava equivocada. Sou taxado de oposição, porque presto
atenção nessas matérias e faço conta com muita facilidade. Um dom
que Deus me deu é fazer conta, fazer projeções de arrecadação, de
percentual, faço isso com muita agilidade.

Precisamos participar de algumas discussões com o Governador
Aécio Neves. O pessoal está achando que agora todo o mundo
manda no governo, porque o Aécio está com 80% de aprovação. Mas
geralmente quem está lá em cima, quando cai, o tombo costuma ser
mais forte, e não queremos isso. Queremos que o Estado seja
eficiente, tenha fiscalização, multa e seja um Estado organizado.
Estamos discutindo o mesmo que estamos discutindo com o Ministério
Público. Estamos começando a discutir os excessos cometidos por
esse decreto.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado Antônio
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Júlio, V. Exa. aborda um dos assuntos mais pertinentes, no meu modo
de entender. Às vezes nos perdemos em discussões que pouco
contribuem para o fortalecimento do Poder Legislativo e nos
esquecemos de dar ênfase ao que é mais essencial. V. Exa. aborda
esse ponto crucial. O Poder Legislativo precisa ater-se à questão que
é da sua competência.

Quando V. Exa diz que o Executivo extrapola, ao regulamentar
multas e penas por meio de decreto, isso fere violentamente o
princípio da legalidade. Isso tem de ser feito por meio de lei, de
prerrogativa do Plenário desta Casa. O cidadão comum não pode ficar
à mercê de uma regulamentação por meio de decreto. Quando V.
Exa. aborda essa questão, é fundamental que o Poder Legislativo seja
fortalecido. A regulamentação deve ser por meio de legislação. O
decreto só serve para regulamentar a lei, ele não pode extrapolar a lei,
estipular pena por meio do decreto. Esta Casa tem de estar atenta a
isso.

De vez em quando contribuímos para esse tipo de coisas. Por
exemplo, ao permitirmos leis delegadas que possibilitam a criação de
cargos sem passar por esta Casa. Quando a coisa já está pronta,
ficamos sabendo, porque foi feita uma lei delegada criando secretaria,
extinguindo cargo, criando cargo ou aumentando salário. Isso tira a
prerrogativa do Poder Legislativo.

Queremos fortalecer o Poder Legislativo, que é fundamental para o
fortalecimento da democracia brasileira ainda muito jovem, em fase
adolescente. Precisamos avocar para o Legislativo a nossa
competência principal, que é legislar.

Se o nobre Governador quer regulamentar matéria de tributo, de
taxa, de fiscalização, tem de ser por meio de lei, e não por via de
decreto. V. Exa. aborda um ponto que considero crucial. Esse debate
contribui para o fortalecimento do Poder Legislativo. É nisso que
temos de nos ater, sob pena de nos perdermos em questões menores
que não contribuem para o Plenário desta Casa.

V. Exa. está de parabéns, ao abordar esse tipo de questionamento.
Precisamos, no Plenário desta Casa, fazer esse grande movimento:
fiscalizar mais, verificar se o Governador não está extrapolando o seu
poder de decretar. Se estiver, usar até dos instrumentos legislativos,
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como o decreto legislativo, que tem o poder de corrigir excessos do
decreto do Executivo, quando este extrapolar o princípio da
legalidade, a lei. Esse ponto é crucial e deve ser observado por esta
Casa. V. Exa., ao levantar o assunto, contribui muito para o
fortalecimento do Poder Legislativo.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, gostaria de discutir mais

essa matéria. Por isso, solicito o encerramento, de plano, da reunião.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados e as Deputadas 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 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/7/2007

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.338/2007; aprovação com a Emenda nº 1; declarações de voto -
Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
11/2007; requerimento do Deputado Antônio Júlio; discurso do
Deputado Antônio Júlio; aprovação do requerimento - Discussão, em
2º turno, do Projeto de Lei nº 329/2007; aprovação - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 176/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
469/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 486/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
722/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Questão de
ordem - 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 - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco
- Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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 Fahim Sawan, 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
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reunião a Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2007 e o Projeto
de Lei Complementar nº 20/2007, apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite, bem como os Projetos de Lei
nºs 225, 281, 322 e 934/2007, apreciados na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.338/2007, da Mesa da Assembléia, que altera a tabela de
vencimentos básicos dos servidores da Secretaria da Assembléia
Legislativa e dá outras providências. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do projeto, com a Emenda nº 1 que apresenta. Em
discussão, o projeto. (- Pausa.) 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 1.338/2007 com a Emenda nº 1. À Mesa da Assembléia.

Declarações de Voto
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, considero que foi feita

justiça aos servidores desta Casa, na noite de hoje. Elogio a Mesa
Diretora pela decisão e a iniciativa política, e a Diretoria-Geral da
Assembléia pelo competente trabalho que desenvolveu.

Pessoalmente, tenho uma discordância mínima, porque penso que
categorias de outros Poderes no Estado tiveram índices maiores do
que os 15% concedidos aos servidores desta Casa. Que fique claro
que estamos corrigindo uma situação de quatro anos sem um reajuste
para os servidores do Poder Legislativo. Se fizermos uma comparação
com planos de carreira de outros poderes nos mesmos níveis de
escolaridade, ainda encontraremos defasagem na Assembléia
Legislativa.

Mas registro que é um avanço, é o possível dentro da
disponibilidade que se tem. Penso que temos que concordar com isso,
neste momento.

Discordo de outro pequeno ponto: a não-retroatividade desse
aumento a abril, como foi com o dos Deputados. Reconheço que
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haveria a necessidade de uma suplementação orçamentária, votei a
favor do projeto, mas discordo também dessa questão, que penso
seria o encaminhamento correto. De qualquer jeito, registro aqui essas
palavras para a Mesa, devido à atitude que tomou, ao corrigir essa
situação de defasagem do Poder Legislativo.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, comungo com a fala do
Deputado Durval Ângelo, e não poderia também deixar de reconhecer
e parabenizar a Mesa, em nome de V. Exa. e de todos os Líderes
desta Casa, ao fazer justiça. Se formos ver o conjunto de servidores
desta Casa... Só quem acompanha o dia-a-dia da Casa sabe da
competência, do compromisso e da responsabilidade dos servidores,
desde os da Consultoria, da segurança, as minhas amigas da
Taquigrafia - pelas quais tenho o maior carinho -, e da imprensa.
Realmente temos de reconhecer que se faz justiça, e esperamos que
a Casa possa implementar, de fato, uma política de valorização dos
servidores; e esse foi um passo importante para isso.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, em meu nome, e com
certeza falando pela maioria desta Casa, posso dizer que foi uma
votação tranqüila e unânime, e que reflete algo que consideramos
fundamental no serviço público: a qualidade e a competência dos
servidores que possui o Poder Legislativo. Registramos isso neste
momento. Esta Casa possui servidores qualificados, de carreira,
pessoas que dedicam uma vida a ela. Temos aqui servidores com
décadas, 20 anos, 30 anos, que acompanharam boa parte da história
do Legislativo mineiro e mantêm o mesmo entusiasmo e a mesma
dedicação, haja vista que esta Casa trabalha em jornadas ampliadas.

Quase todos os dias, chegamos por volta de 8h30min, entre 8 horas
e 9 horas da manhã, e os servidores aqui já estão, porque iniciam a
preparação de todo o material nas comissões e no próprio Plenário, e
vamos até altas horas da noite, mantendo um ritmo intenso durante
todo o ano. E muitas vezes fora daqui, em viagens das comissões,
que visitam o interior de Minas... Recentemente, estive em Araçuaí e,
devido ao volume de trabalho que tínhamos, tendo de ir pela manhã a
Araçuaí, que fica quase na divisa com a Bahia, e estar na Assembléia
para votar alguns projetos na parte da tarde, fomos de avião. Quando
lá chegamos, pela manhã, encontramos um grupo de servidores da
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Assembléia. Eles tinham viajado durante toda a noite e lá estavam
aguardando-nos com toda uma estrutura, para viabilizar uma
importante reunião naquela cidade do Norte de Minas.

Faço esse registro, porque muitas vezes pode alguém não
compreender um aumento dado ao servidor público - no caso
específico, ao servidor público do Poder Legislativo. Insisto que esse
aumento fundamenta-se - e é por isso que o PSDB, por sua
unanimidade, desde o primeiro momento, esteve ao lado da Mesa,
entendendo que o aumento era justo e apropriado - e vem em uma
demonstração clara do reconhecimento do esforço, da dedicação, da
competência dos quadros que compõem a nossa Assembléia
Legislativa.

Os servidores atendem não apenas os Deputados mas o povo
mineiro, num processo extremamente dinâmico que vivemos, nesta
Casa, de reuniões no dia-a-dia. Eventualmente aqui, no Plenário, a
presença é marcante e predominante dos próprios Deputados, e não
poderia ser diferente em um ambiente de votação. Nas comissões, em
audiências públicas, nos gabinetes, na rotina de trabalho desta Casa,
temos a presença de muitos servidores anônimos que não aparecem
diante da câmera da TV Assembléia. Muitas vezes eles estão por trás
delas, operando-as. Sem eles certamente seria impossível cumprir a
nossa missão de legisladores. Por isso votamos favoravelmente ao
projeto, Sr. Presidente.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, gostaria de fazer
minhas as palavras dos Deputados que me antecederam. Como sou
servidor de carreira desta Casa há 20 anos, conheço os quadros da
Assembléia Legislativa, que são formados por esses valorosos
servidores, dedicados ao seu trabalho de assessorar os Deputados e
a parte administrativa da Casa. Tenho procuração de grande parte
desses servidores, que hipotecaram o seu apoio ao meu nome para
Deputado.

Digo que os servidores desta Assembléia têm na figura de V. Exa.,
como Presidente, um homem respeitado, alguém que está
implantando nesta Casa uma profissionalização e uma valorização
dos servidores do Poder Legislativo. Nunca os servidores desta Casa
estiveram tão satisfeitos, como estão agora com a administração de V.
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Exa. e com toda a Mesa. Esse aumento vem em boa hora, porque os
salários estão absolutamente defasados. Não é o que os servidores
merecem, mas, creio eu, é o que a Casa pode oferecer neste
momento, em razão dos recursos financeiros disponíveis.

É preciso, Sr. Presidente, que os servidores sejam mesmo
valorizados, porque nos últimos anos, a Assembléia Legislativa vem
perdendo vários servidores para o Poder Judiciário, Tribunal de
Contas, Ministério Público, Polícia Federal e Defensoria Pública, em
razão da defasagem salarial de muitos anos. Há 15 anos, um servidor
desta Casa ganhava o equivalente a US$2.000,00 ou US$3.000,00.
Hoje, às vezes, na carreira jurídica, começa ganhando R$2.500,00 ou
R$3.000,00 por mês, o que é muito pouco ainda.

Acreditamos que V. Exa., imbuído do esforço de valorizar os
servidores, encontrará, com a Mesa, alternativas para solucionar esse
problema da defasagem salarial dos servidores desta Casa, esses
abnegados servidores, que, há muito, aguardavam a valorização de
suas carreiras. Agora foram beneficiados com um projeto de reajuste
de 15% e com um plano de carreira que está em curso nesta Casa.

Este Deputado, como funcionário de carreira, como conhecedor dos
quadros da Casa, votou favoravelmente ao projeto. Os demais
Deputados da Bancada do Partido Verde trilharam o mesmo caminho,
porque estamos votando o merecido reajuste dos servidores do
Legislativo mineiro. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, não poderia deixar de me pronunciar diante desta
votação, em 1º Turno, do Projeto de Lei nº 1.338/2007, que dispõe
sobre a reposição salarial dos servidores - recrutamento amplo e
quadro efetivo - do Legislativo.

A parcela de reajuste, como disse o Deputado Délio Malheiros, não
é a que todos gostaríamos de votar, mas, no momento, é aquilo que é
possível conceder. Tenho certeza de que a Mesa desta Casa, na
pessoa dos nossos ilustres companheiros, deve ter feito os estudos
necessários e todas as tratativas possíveis para chegar a esse índice.
Sabemos que os servidores que nos acompanham nas comissões
permanentes desta Casa são abnegados e vêm fazendo realmente
um excelente trabalho não apenas no apoio ao Plenário e às
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comissões, mas também no apoio às diversas áreas desta
Assembléia. Neste momento, a Mesa, ao colocar em votação este
projeto, coloca a vontade de todos os Deputados.

O nosso entendimento, volto a insistir, é que deveria ser um índice
maior, em função da qualidade e da presteza do trabalho prestado
pelos servidores aos Deputados e à sociedade de forma geral. Recebi
do nosso Líder, o Deputado Sebastião Helvécio, a incumbência de
falar em nome do PDT. Estamos manifestando, neste momento, a
vontade do nosso Partido, ou seja, o nosso apoio aos abnegados
servidores, que trabalham diuturnamente dando o suporte necessário
aos Deputados, para que possam realizar seu trabalho da melhor
maneira possível.

Quero ainda, Sr. Presidente, chamar a sua atenção, já que o
Deputado Domingos Sávio disse aqui que, enquanto estamos nesta
reunião, há aqueles que estão atrás das câmeras, nos bastidores, o
pessoal da TV Assembléia. Entreguei nas suas mãos um pedido para
que V. Exa. encontre mecanismos de valorização para aqueles
servidores contratados da TV Assembléia por empresa específica.

Espero que a mesma atenção que V. Exa. tem dado aos demais
servidores seja estendida aos servidores contratados pela empresa,
pois o serviço é terceirizado. Esses servidores reclamaram não só
comigo, mas também com o Deputado Durval Ângelo, solicitando que
olhássemos vários pontos como vale-alimentação, escala de trabalho,
período de serviço em que estão trabalhando e a forma como estão
trabalhando, ou seja, há uma série de detalhes que precisam ser
tratados com o pessoal contratado que dá esse suporte à TV
Assembléia.

Portanto, Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, esperamos
que V. Exa. tenha o mesmo carinho que estamos tendo com os
servidores efetivos e de recrutamento amplo. Que V. Exa. tenha esse
carinho especial, e também os demais componentes da Mesa,
Secretário-Geral da Mesa e o Diretor-Geral, para com as
reivindicações dos servidores contratados.

A Assembléia está como o pólo passivo, como aquela que contrata a
empresa. Portanto, a Assembléia deve influenciar, intervir e dar a
esses servidores a condição, o tratamento e o respeito adequados
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para que eles possam realizar o trabalho da melhor maneira.
Agradeço o empenho e a acolhida com que V. Exa. recebeu este
Deputado para tratar especificamente deste assunto.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados,
também quero deixar aqui mais uma vez registrado, em nome da
Bancada do PT, o reconhecimento, não somente neste voto favorável
a este reajuste, pelo trabalho tão qualificado, tão bem feito de todos os
servidores e servidoras, trabalhadores e trabalhadoras do Legislativo
de Minas Gerais. Tanto os de cargos comissionados, quanto todos os
servidores efetivos têm prestado um serviço de muita qualificação,
reconhecido por todos nós e em qualquer lugar. Reconheço belíssimo
atendimento e o comprometimento com o Legislativo, com os
Deputados, enfim, com o trabalho parlamentar.

Deputados Sargento Rodrigues e Durval Ângelo, da mesma forma,
recebemos uma solicitação para ser encaminhada à Mesa, pedindo
cuidado com a equipe que trabalha na TV Assembléia para que, de
fato, seu trabalho seja mais valorizado. Sempre temos feito apelo
nesta Casa Legislativa em relação aos demais servidores do Estado.
Os policiais civis receberam sua parcela de reajuste. Recentemente,
houve pequena parcela para a Educação, muito pequena diante da
grande necessidade dos educadores de Minas, mas ressalto que é
preciso cuidar dos servidores do Executivo de Minas, enfim, de todos
que precisam ter melhores garantias de trabalho e direito a um
reajuste de salário. Hoje à noite, este projeto, de fato, traz o
reconhecimento pelo belo trabalho prestado pelos servidores e
servidoras desta Casa Legislativa.

O Deputado Fábio Avelar - Também, Sr. Presidente, queremos dizer
que acompanhamos o processo de votação, reconhecendo o trabalho
que os funcionários desta Casa têm prestado a esta instituição e a
todos nós, Deputados. Queria fazer referência aqui a todos os
funcionários, desde nossos assessores, nosso querido amigo Zezão,
que está na cantina, dando-nos condições para o nosso trabalho
durante todo o dia e, às vezes, durante toda a noite, e a todos aqueles
assessores que nos emprestam importante apoio no processo
legislativo.

Também reconheço o esforço da Mesa Diretora em proporcionar
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esse aumento. Acreditamos que é um avanço importante. Queremos
declarar nosso voto, pelo PSC, votamos com o projeto, por entender
que ele é mais do que merecido. Acredito que foi um grande avanço.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Padre João - De fato, essa votação promove justiça.
Temos servidores, como alguns colegas salientaram, que não medem
esforços; trabalham inclusive final de semana; têm de viajar, pegam
estrada. É um trabalho árduo, e nem por isso o serviço fica
comprometido, muito pelo contrário, o serviço é de qualidade. É uma
questão de justiça.

Aproveito a presença do Diretor-Geral para dizer que precisamos ter
um carinho e uma atenção especial em relação aos trabalhadores e
trabalhadoras da Casa, principalmente os terceirizados. Como já foi
destacado aqui, parte do pessoal da TV Assembléia não é efetivo,
assim como fotógrafos e jornalistas. Há um número significativo de
trabalhadores que não estão sendo contemplados. Às vezes, nos
contratos que mantêm com empresas que os terceirizam, não têm
boas condições de serviço e de remuneração. Também esse pessoal
não mede esforços para dar cobertura a todo o trabalho. Produz muita
coisa e, sobretudo, socializa com o povo mineiro. Muito obrigado.

O Deputado Roberto Carvalho - Caro Presidente, Deputado Alberto,
realmente esta é uma noite muito feliz. Falar da competência e de
toda a dedicação dos funcionários da Assembléia Legislativa é como
chover no molhado. Indiscutivelmente, temos a honra de ter em nossa
Assembléia uma das equipes mais preparadas do País. Há pouco
tempo, fui a Brasília, no Encontro Nacional das Assembléias,
representando V. Exa., a fim de receber um prêmio em nome da
nossa Escola do Legislativo. E vi o quanto o Legislativo brasileiro, de
todos os Estados, respeita e pauta-se pelos trabalhos da nossa Casa,
particularmente dos nossos funcionários. Esse projeto faz justiça. E
toda vez que se faz justiça é uma alegria muito grande, porque
estamos aqui para isso.

Aproveito para convidar todos os colegas, todos os presentes. Nesta
semana, tivemos duas datas importantes em nossas cidades. Montes
Claros completou 150 anos, e a minha querida Ubá também
completou 150 anos. Amanhã, esta Casa receberá o Presidente da
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República em exercício, Dr. José Alencar, que também é de Ubá. Ele
é filho adotivo e adotado por Ubá. Estará aqui numa sessão em
homenagem aos 150 anos de emancipação política da minha querida
terra, que é Ubá. Convido todos os colegas, porque Ubá tem um
coração muito grande - não é à toa que é considerada cidade-carinho.
E vai receber todos como se fossem de Ubá. Muito obrigado,
Presidente.

O Deputado Carlin Moura - Também não poderia deixar de registrar
a excelência e a competência do quadro de servidores da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais e que merece, sem dúvida alguma,
remuneração à altura e a valorização do seu trabalho.

Somos testemunhas de que os servidores desta Casa garantem a
alma e o dinamismo da Assembléia Legislativa, referência em todo o
País. Esse dinamismo se reflete no funcionamento da Casa, nas
Comissões, nas audiências públicas externas e internas, que contam
com a dedicação de todos os nossos servidores - efetivos, de
recrutamento amplo e contratados, os quais merecem, sem dúvida
nenhuma, ter sua situação considerada, para que sejam valorizados.

A nossa TV Assembléia presta grande serviço de utilidade pública e
tem feito grande trabalho de informação ao povo de Minas Gerais.

Hoje, portanto, a Casa correspondeu à altura desses servidores, que
engrandecem a alma deste Poder e o funcionamento desta
Assembléia, base fundamental da democracia.

Todos os nossos servidores estão de parabéns. Somos solidários
com todas as suas lutas para a melhoria das suas condições de
trabalho e remuneração.

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 11/2007, do Governador do Estado, que altera o § 3º
do art. 16-B da Lei nº 7.772, de 8/9/1980. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio
Ambiente opina pela aprovação do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Antônio Júlio solicitando o adiamento da discussão do
projeto por cinco dias. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Antônio Júlio.
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O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,
por meio de requerimento, solicitamos o adiamento da discussão,
porque, apesar de o projeto do governo não ter nenhuma dificuldade
de tramitar, foi-lhe apresentado um substitutivo meio complicado. O
projeto foi acrescido de alguns artigos. Aliás, alguns Deputados estão
analisando o que eu estou questionando e acham que tenho razão. Às
vezes, nós, muito afoitos nas discussões, fazemos uma interpretação
um pouco equivocada. Mas, em relação a esse projeto, não estou
equivocado, tenho a certeza do que estou dizendo.

Tenho discutido a ação da polícia ambiental, que tem agido até
mesmo por delegação nossa. Fizemos a lei, e eles agem da forma
que acham que devem agir. Deputada Ana Maria, estamos criando um
conceito subjetivo de que o fiscal poderá achar que uma fogueira de
São João está contribuindo para o aquecimento global e poderá
multar o responsável em até R$50.000.000,00, alegando que a
fumaça é agressiva à camada de ozônio. Queremos evitar isso, até
para proteger a polícia ambiental.

Sr. Presidente, esta é a discussão. Gostaria que os Deputados
aprovassem o requerimento, para adiarmos esta discussão até terça-
feira, quando, com o consentimento dos Deputados, poderemos
apresentar uma modificação, rejeitando o substitutivo e votando
apenas o projeto do governo. Esse é o nosso objetivo.

Felizmente, alguns Deputados acordaram para o que eu estava
dizendo sobre a gravidade de votarmos favoravelmente ao
Substitutivo nº 1. Encaminho o requerimento, para que os Deputados
possam aprová-lo e adiar a discussão para terça-feira.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados e as
Deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão, em 2º 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 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.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 176/2007, do Deputado
Gustavo Valadares, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Santa Maria do Suaçuí 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 176/2007 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 469/2007, do Deputado
Gustavo Corrêa, que dispõe sobre a utilização de madeira apreendida
no Estado de Minas Gerais para a construção de habitações
populares e dá outras providências. 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 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 469/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Transporte.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 486/2007, do Deputado
Leonardo Moreira, que proíbe os restaurantes, os bares, as casas
noturnas e os estabelecimentos congêneres de exigir consumação
mínima e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. As Comissões de Defesa do Consumidor 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,
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em 1º turno, o Projeto de Lei nº 486/2007 na forma do Substitutivo nº
1. À Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 722/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Itaguara o imóvel que menciona. 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 722/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, sugerimos a V. Exa. que

encerre a reunião, tendo em vista não termos quórum para a
continuação dos trabalhos.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 5, às 9 horas, e para a reunião especial
também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma data, às
14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/6/2007
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton
Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André
Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da
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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 receber uma comissão integrada por alunos da
disciplina de Direito Penitenciário do Uni-BH, para entrega de
documento contendo propostas para aprimoramento da legislação de
execução penal, provenientes do estágio por eles realizado nesta
Casa, dentro do Projeto Conexão Assembléia, e de tratar de assuntos
de interesse da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir o Prof. Luciano Dias Bicalho Camargos,
Coordenador do Curso de Direito do Uni-BH, que é convidado a tomar
assento à mesa. Registra-se a presença do professor do Curso de
Direito do Uni-BH, Felipe Martins Pinto. O Presidente, como autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra ao Prof. Luciano Dias Bicalho
Camargos, para que faça a entrega do documento. 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, 5 de julho de 2007.
Eros Biondini, Presidente - Carlin Moura - João Leite.

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

DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/6/2007
Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Délio Malheiros, Luiz Tadeu Leite e Sebastião
Helvécio, 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 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 1.119/2007 (relator:
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Deputado Délio Malheiros), que recebeu parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 753 a 755/2007 e 764/2007. 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 realizada reunião para, em audiência
púbila, debater as condições sanitárias e de salubridade em que estão
sendo desenvolvidas as atividades no Regimento de Cavalaria Alferes
Tiradentes - RCAT - da PMMG; Luiz Tadeu Leite, em que solicita seja
enviado voto de congratulações ao Chefe de Polícia do Condado de
Miami-Dade, Florida, USA, pela recepção aos parlamentares desta
Casa, quando da visita às intalações da sede daquela polícia. Pede
ainda seja enviado ofício ao Cônsul brasileiro em Miami,
agradecendo-lhe pelo agendamento da mencionada visita; Sebastião
Helvécio, em que pleiteia seja enviado ofício ao Comandante-Geral da
PMMG, solicitando-lhe a destinação de um helicóptero ao Município
de Juiz de Fora; Carlin Moura, em que pede seja enviado ofício ao
Secretário de Estado de Defesa Social, solicitando-lhe a instalação de
um posto de policiamento em frente ao Km 439 da BR-381, em Betim;
Sargento Rodrigues, Luiz Tadeu Leite, Sebastião Helvécio e Délio
Malheiros, em que pedem seja realizada visita desta Comissão,
acompanhada das polícias civil e militar, a desmanches e ferros
velhos localizados na Av. Dom Pedro II, nesta Capital; Célio Moreira,
em que pede seja realizada reunião para, em audiência púbila,
debater a situação dos Postos de Observação e Vigilância - POVs - de
Belo Horizonte; Padre João, em que pede seja realizada reunião para,
em audiência púbila, tratar da segurança pública na Região do Alto
Paraopeba; Weliton Prado, em que pede seja realizada reunião
conjunta das Comissões de Segurança Pública e de Assuntos
Municipais e Regionalização em Uberlândia para, em audiência
púbila, tratar da segurança pública 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, 4 de julho de 2007.
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Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Leonardo Moreira.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/6/2007

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Alencar da Silveira Jr., Jayro Lessa 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 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, em audiência pública, os impactos
socioambientais do projeto da Empresa MMX Mineração e Metálicos
S.A. para a construção do Mineroduto Minas-Rio e interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. Ilmar Bastos dos Santos,
Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando o
seu Presidente, Sr. José Carlos Carvalho; Caio Márcio Rocha,
Gerente de Desenvolvimento e Apoio às Atividades Minerárias da
Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -, representando o seu
Presidente, Sr. José Cláudio Junqueira; a Sra. Luciana Imaculada de
Paula, Promotora de Justiça, representando o Sr. Jarbas Soares
Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; o Sr.
José Fernando Coura, Presidente do Sindicato da Indústria Mineral do
Estado de Minas Gerais - Sindiextra - e Diretor da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -, representando o seu
Presidente, Sr. Robson Braga de Andrade; a Sra. Maria Dalce Ricas,
Superintendente Executiva da Associação Mineira de Defesa do
Ambiente - Amda; os Srs. Rodolfo Landim, Diretor-Geral da MMX
Mineração e Metálicos S.A.; e Carlos Eduardo Orsini Lima,
Subsecretário de Indústria, Comércio e Serviços do Estado de Minas
Gerais e representante do Governo no Grupo de Trabalho do Projeto
Minas-Rio da MMX Mineração e Metálicos S.A., que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos
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Deputados Fábio Avelar e Wander Borges, autores 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 Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
O Presidente recebe os requerimentos dos Deputados Hely Tarqüínio
solicitando seja realizada audiência pública desta Comissão, em Patos
de Minas, com os convidados que menciona, para debater a
implementação de políticas públicas para a pesca em nosso Estado; e
Alencar da Silveira Jr. solicitando seja realizada visita desta Comissão
à região em que se situam os Municípios diretamente afetados pelas
atividades de mineração da Empresa MMX Mineração e Metálicos
S.A., seguida de audiência pública na sede municipal de Alvorada de
Minas ou do Serro, com os convidados que menciona, e informa que
esses requerimentos serão votados oportunamente. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -

Almir Paraca.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/6/2007
Às 10h11min, 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 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 matéria
constante na pauta e tratar de assuntos de interesse da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
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quais designou os relatores citados a seguir: em turno único, os
Projetos de Lei nºs 1.113 e 1.112/2007 (Maria Lúcia Mendonça); 824,
1.073 e 1.245/2007 (Carlin Moura); 1.192 e 1.195/2007 (Deiró Marra);
e no 2º turno, o Projeto de Lei nº 76/2007 (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, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.011, 1.072, 1.074, 1.098,
1.113/2007, que receberam parecer pela sua aprovação. Submetidos
a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
760 e 761/2007. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nºs 822 e 841/2007. 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 Deputado Deiró Marra em
que solicita seja encaminhado pedido de informações à Secretaria de
Estado de Educação sobre a construção da Escola Estadual no Bairro
Belo Vale, em Santa Luzia, uma vez que a Câmara Municipal já
aprovou o projeto de lei referente a doação do terreno para construção
da referida escola; Ana Maria Resende em que solicita seja realizada
reunião, para, em audiência pública, debater a situação dos
funcionários demitidos pela Fundação Mineira de Educação e Cultura
- Fumec -; Sebastião Costa, em que solicita seja realizada uma visita
à Escola Estadual São Mateus, no Município de Faria Lemos, por se
ter tornado modelo na 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, 4 de julho de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Arlen Santiago - Ana Maria Resende -

Maria Lúcia Mendonça - Paulo Guedes - Ruy Muniz.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/6/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Délio Malheiros, Antônio Júlio e Fábio Avelar (substituindo este ao
Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Wander Borges. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Délio Malheiros, 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 na
pauta e a receber membros da Comissão de Defesa dos Direitos do
Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e
comunica o recebimento de ofício do Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa,
Coordenador do Procon Assembléia, encaminhando manifesto do
Procon Municipal de Uberlândia quanto às posturas adotadas pela
Cemig com relação aos consumidores e à cobrança do ICMS. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para receber os
Deputados da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná Alex
Manente, Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do
Consumidor, e Gilnaci Santos e Rui Falcão, membros da referida
Comissão, que são convidados a tomar assento à mesa. Fazem uso
da palavra o Presidente e os Deputados Antônio Júlio, Fábio Avelar e
Wander Borges. Logo após, passa-se a palavra aos visitantes. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
680/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Antônio Júlio), e 973/2007, na forma do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 1
apresentada (relator: Deputado Délio Malheiros, 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, 5 de julho de 2007.
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Délio Malheiros, Presidente - Walter Tosta - Neider Moreira.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 28/6/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite, Ruy Muniz e Dalmo
Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação
da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Weliton Prado. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante 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, no 2º turno, o parecer pela aprovação, na forma
do vencido no 1º turno, do Projeto de Lei nº 225/2007 (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 (2) em que
solicita seja enviado ofício ao Prof. Ronaldo Tadeu Pena, Reitor da
UFMG, e à Profa. Juliana Cordeiro de Faria, Presidente da Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar, instaurada pela Portaria nº 30,
de 26/4/2007, da reitoria da UFMG, manifestando o repúdio desta
Comissão aos procedimentos adotados na instauração desse
processo disciplinar e na tomada de depoimentos dos estudantes, por
considerá-los arbitrários e desrespeitosos às garantias fundamentais
constitucionais; e manifestando o apoio e solidariedade desta
Comissão ao movimento estudantil em sua mobilização que reivindica
assistência estudantil; e seja realizada visita desta Comissão ao
Desembargador responsável pelo processo nº 1.0024.02.747.114-
3/001, 2ª instância, a fim de verificar a possibilidade de agilizar o
andamento do citado processo e seja convidada a participar dessa
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visita a Sra. Elizabeth Maria Ribeiro dos Santos; Durval Ângelo, João
Leite e Luiz Tadeu Leite em que solicitam seja encaminhado ao Reitor
da UFMG pedido de informações sobre o processo administrativo
disciplinar para apurar os fatos referentes à manifestação dos
estudantes daquele estabelecimento de ensino, por assistência
estudantil; João Leite e Durval Ângelo em que solicitam seja realizada
visita desta Comissão à Cohab-MG para tratar de assunto referente
ao despejo das famílias do Conjunto Morro Alto, em Vespasiano; João
Leite, em que solicita seja enviado ofício à Advocacia-Geral do Estado
solicitando informações sobre o tipo de serviço e de produto fornecido
ao Estado pelo Sr. Anderson Luciano Soares e sobre a regularidade
nesse fornecimento. 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 julho de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Ruy Muniz - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

28/6/2007
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda, Neider Moreira e Weliton Prado (substituindo este
à Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança do PT),
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 Neider
Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comisão.
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 370/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
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Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Zezé Perrella)
e 612/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Neider
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. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nºs 773/2007 (relator: Deputado Zezé Perrella) e
905/2007 ( relator: Deputado Eros Biondini), que receberam parecer
por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 721, 757 e 759/2007. Submetidos a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 158/2007. 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 Domingos Sávio, em que solicita realização de audiência
pública desta Comissão conjunta com a Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, para debater as exigências da
Resolução nº 219 do Contran e seus impactos. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Braúlio Braz -

Zezé Perrella.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/6/2007
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo
e Getúlio Neiva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado 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
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a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da
Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº
1.135/2007, em turno único, para o qual designou o Deputado Chico
Uejo relator da matéria. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 719 e 758/2007.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
836, 886 e 887/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Padre João em que solicita
reunião para se debaterem, em audiência pública, os resultados da
agricultura familiar em nosso Estado, nos períodos de 2005 e 2006;
Doutor Viana solicitando realizar reunião para ouvir a Secretária de
Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas, Deputada Elbe
Brandão, que prestará informações sobre o andamento e os
resultados dos projetos dessa Secretaria. 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 julho de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Getúlio Neiva.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/7/2007

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Weliton Prado, Wander Borges, Domingos Sávio (substituindo este ao
Deputado Neider Moreira) e Lafayette de Andrada (substituindo o
Deputado Ronaldo Magalhães), por indicação da Liderança do BSD,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Neider Moreira e Elmiro Nascimento. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Weliton Prado, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a
suspensão da implementação do Programa Luz para Todos, na maior
parte do Estado, tendo em vista a não-renovação do contrato firmado
entre a Eletrobrás e a Cemig. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Aurélio Pavão de Farias, Assessor do
Ministro de Estado de Minas e Energia; Ricardo José Charbel,
Superintendente do Programa Luz para Todos da Cemig; Marcílio de
Sousa Magalhães, Coordenador Estadual do Programa Luz para
Todos; Paulo Tadeu Silva D'arcadia, Coordenador Adjunto do
Programa Luz para Todos da Região Sudeste e Assessor Externo da
Presidência de Furnas; Sérgio Soares, Gerente de Engenharia e
Controle do Programa Luz para Todos da Companhia Força e Luz
Cataguases-Leopoldina, e Higino Zacarias de Souza, Coordenador de
Divulgação e Política do Programa Luz para Todos da Cemig, que são
convidados a tomar assento à mesa. Na condição de autor do
requerimento que deu origem ao debate, o Deputado Weliton Prado
tece as considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval
Ângelo (3) solicitando que sejam enviados ofícios ao Ministro de
Estado de Minas e Energia, Nelson Hubner, ao Presidente da Cemig,
Djalma Bastos de Morais, e ao Coordenador Adjunto do Programa Luz
para Todos da Região Sudeste, Paulo Tadeu Silva D'Arcadia,
solicitando informações e providências sobre a implementação do
Programa Luz para Todos no Município de Novo Oriente de Minas;
Padre João (2) solicitando enviar ofício ao Governador do Estado
solicitando a inclusão na Lei Delegada nº 160, de 2003, e no Decreto
nº 44.022, de 2005, entre as funções do Conselho Estadual de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, a função deliberativa, e
realizar reunião na cidade de Piranga para se debaterem, em
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audiência pública, a importância e os mecanismos de controle social e
transparência do Programa Bolsa-Família; Weliton Prado, Domingos
Sávio, Lafayette de Andrada, Wander Borges, Neider Moreira e Elmiro
Nascimento, solicitando enviar ofícios ao Ministério de Minas e
Energia, ao Governo do Estado, aos Presidentes da Eletrobrás e da
Cemig e das concessionárias ligadas ao Programa Luz para Todos,
solicitando providências para a imediata continuidade do referido
programa, em especial, a celebração de novo contrato entre o
Governo Federal e concessionárias, a definição, a disponibilização de
recursos pelas partes envolvidas, a agilização da contratação de
empresas executoras, bem como a definição do cronograma de obras
no Estado de Minas Gerais. 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, 4 de junho de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Neider Moreira -

Wander Borges.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/7/2007

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elisa Costa e os Deputados Jayro Lessa e Lafayette de Andrada,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Délio Malheiros, Gustavo Valadares, Padre João e Carlin
Moura. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro
Lessa, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão
presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
destina a debater a fiscalização sobre a arrecadação da compensação
financeira pela exploração de recursos minerais- CFEM- no Estado de
Minas Gerais e a distribuição desta para a União, os Estados e os
Municípios e a discutir e votar proposições da Comissão. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Coordenador da Divisão de Política
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Tributária, e Marcos Correa, Assessor da Superintendência de
Fiscalização, representando o Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de
Estado de Fazenda; Marco Antônio Valadares Moreira, Diretor de
Planejamento e Arrecadação do DNPM; Ângelo Oswaldo, Prefeito
Municipal de Ouro Preto, representando o Sr. Celso Cota, Prefeito
Municipal de Mariana e Presidente da AMM; Waldir Silva Salvador de
Oliveira, Prefeito Municipal de Itabirito e Presidente da Amig; e
Antônio Eduardo Martins, Prefeito Municipal de Santa Bárbara e
Presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais,
que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença
dos Deputados Agostinho Patrús Filho e Antônio Júlio, dos Srs.
Geraldo Abade das Dores, Prefeito Municipal de Barão de Cocais,
Antônio do Carmo Neto, Prefeito Municipal de Brumadinho, e Herivelto
Furtado Zanela, Prefeito Municipal de Itamati de Minas, José Rafael
Borges e Cirilo José Bento, Secretários Municipais da Fazenda de
Brumadinho e Barão de Cocais, respectivamente, e da Sra. Stael
Gomes, Coordenadora Administrativa da Amig. O Presidente tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada -

Agostinho Patrús Filho - Sebastião Helvécio - Jayro Lessa.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/7/2007

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Leonardo Moreira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes, informa que a
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reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, acusa o
recebimento, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.280/2007 e
informa que avocou a si a relatoria da matéria. Passa-se à 1ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 700/2007 (relator: Deputado Leonardo
Moreira, em virtude de redistribuição), com as Emendas nºs 1 e 2 da
Comissão de Constituição e Justiça. 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 julho de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Hely Tarqüínio.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 3/7/2007
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Antônio
Genaro, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado João Leite. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Maria Lúcia Mendonça,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 1.016/2007 (relator: Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 762, 770 e 772/2007. 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, 5 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi - Rosângela

Reis.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/7/2007

Às 10h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Lafayette
de Andrada e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Adalclever Lopes, Domingos
Sávio, Gilberto Abramo, Paulo Cesar, Weliton Prado 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 à
explanação sobre o projeto de construção do Centro Administrativo de
Minas Gerais, à apreciação da matéria constante na pauta e à
discussão e à votação de proposições da Comissão, e comunica o
recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do
Legislativo” de 29/6/2007: ofícios da Sra. Renata Vilhena, Secretária
de Planejamento e Gestão, e do Sr. Ricardo Gontijo Maia, Presidente
do Instituto Helena Antipoff, de Divinópolis. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nº 22/2007 (Deputado
Antônio Júlio), no 2º turno, e 933/2007 (Deputado Sebastião Helvécio);
436/2007 (Deputado: Agostinho Patrús Filho); 448/2007 (Deputado
Jayro Lessa); 535 e 612/2007 (Deputada Elisa Costa); 964 e
1.221/2007 (Deputado Antônio Júlio); 1.182/2007 e Projeto de Lei
Complementar nº 17/2007 (Deputado Lafayette de Andrada), no 1º
turno. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr.
Oswaldo Borges da Costa Filho, Presidente da Codemig e o Sr.
Marcelo Arruda Nassif, Secretário Executivo do Conselho Gestor da
Obra do Centro Administrativo de Minas Gerais, que são convidados a
tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu
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origem ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Registra-
se a presença da Deputada Elisa Costa. Abertos os debates, segue-
se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 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 do relator, Deputado
Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação do Ofício nº 2/2007
por meio de projeto de resolução, em turno único, o Presidente defere
o pedido de vista da Deputada Elisa Costa. A requerimento do relator,
o Presidente determina a distribuição de avulsos do parecer, que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 17/2007.
Os Deputados Antônio Júlio, Jayro Lessa e Sebastião Helvécio se
retiram da reunião. Não havendo quórum regimental, para
continuação dos trabalhos, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para reunião
extraordinária na mesma data, às 18h33min, para apreciação da
matéria constante na pauta, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Durval Ângelo - Sebastião

Helvécio - Agostinho Patrús Filho.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 4/7/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette de Andrada, Agostinho Patrús Filho e Vanderlei Jangrossi,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Vanderlei
Jangrossi, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
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seguir: Projetos de Lei nºs 96, 132, 522, 915, 931, 932, 248, 315, 390,
658, 720, 754, 759, 763, 777, 778, 780, 785, 786, 795, 812, 818, 820,
837, 853, 854, 856, 860, 861, 875, 881 e 883/2007 (Deputado
Agostinho Patrús Filho); 884, 906, 911, 914, 916, 926, 936, 938, 958,
968, 969, 971, 975, 976, 981, 984, 990, 992, 997, 998, 1.001, 1.002.
1.006, 1.009, 1.038, 1.051, 1.059, 1.071, 1.080, 1.081, 1.097 e
1.131/2007 (DeputadoVanderlei Jangrossi). Registra-se a presença do
Deputado Gilberto Abramo. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 96, 132, 522, 915, 931, 932-
(relator: Deputado Agostinho Patrús Filho). Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 248, 315, 390, 658, 720, 754,
759, 763, 777, 778, 780, 785, 786, 795, 812, 818, 820, 837, 853, 854,
856, 860, 861, 875, 881 e 883/2007 (relator: Deputado Agostinho
Patrús Filho); 884, 906, 911, 914, 916, 926, 936, 938, 958, 968, 969,
971, 975, 976, 981, 984, 990, 992, 997, 998, 1.001, 1.002. 1.006,
1.009, 1.038, 1.051, 1.059, 1.071, 1.080, 1.081, 1.097 e 1.131/2007
(relator: DeputadoVanderlei Jangrossi). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, em 5/6/2007, às 9h30min, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Gilberto

Abramo.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 23/2007, EM 4/7/2007

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Delvito Alves, Sebastião Costa e Padre João e a Deputada Gláucia
Brandão (substituindo esta ao Deputado Irani Barbosa, por indicação
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da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Delvito Alves, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar o parecer do relator, no 1º turno, sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 23/2007. Registra-se a presença do
Deputado Padre João. 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 do relator, Deputado Sebastião Costa, que conclui pela
aprovação, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 23/2007, o Presidente concede o pedido de
vista ao Deputado Padre João. 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 rejeitado
requerimento do Deputado Padre João em que solicita audiência
pública da Comissão para se discutir a proposta, com os convidados
que menciona. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária de 5/7/2007, às 15 horas, a
fim de se apreciar o parecer, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2007.
Delvito Alves, Presidente - Sebastião Costa - Ivair Nogueira.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/7/2007

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e
Zezé Perrella , membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Domingos Sávio. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bráulio Braz,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir a legalização
plena das atividades dos pequenos empreendedores nos shoppings
populares e discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Vitoria Drumond,
Coordenadora de Arrecadação do Sistema da organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais - Ocemg -, representando o
Sr. Ronaldo Scucato, Presidente do Sindicato da Ocemg; os Srs.
Aroldo José dos Santos, Presidente Cooperativa de Compras Comum
dos Empreendedores de Shoppings Populares; Leonardo Furman,
Gerente Administrativo do Shopping Xavantes e Welton Petrilho,
Gerente de Comércio Popular da PBH, 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 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 Vanderlei Miranda, em que solicita seja
realizada audiência pública na cidade de Ipatinga com a finalidade de
debater o turismo regional como forma de emprego, renda e de
desenvolvimento sustentável. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Cecília Ferramenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.073/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
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por objetivo dar denominação a escola estadual situada no Município
de São João do Pacuí.

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 1.073/2007 pretende dar a denominação de

Jesuzinha Araújo Magalhães à escola estadual localizada na Praça
João Dias de Castro, s/nº, Centro, no Município de São João do
Pacuí.

O propósito do Governador do Estado de homenagear a Professora
Jesuzinha Araújo Magalhães decorre de solicitação do colegiado da
escola estadual de São João do Pacuí, o qual, de forma unânime,
homologou em reunião realizada em 16/5/2006 o seu nome para
denominar aquela instituição de ensino.

A iniciativa tem o objetivo de reverenciar a sua memória pelas
diversas ações em benefício da comunidade e pela dedicação ao
ensino, sempre preocupada em oferecer o melhor para os seus alunos
da classe multisseriada a que se dedicou durante décadas.

A homenageada nasceu em 5/8/1898 e faleceu em 1992.
Transformou-se num exemplo raro de figura humana e de mestra, que
educava com amor os seus alunos. Esta homenagem é um pequeno
tributo que se pretende fazer-lhe, por ter cumprido sua missão com
ética e profissionalismo.

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

1.073/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.112/2007

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 a escola estadual situada no Município
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de Santana do Paraíso.
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 1.112/2007 pretende dar a denominação de

Escola Estadual Herbert José de Souza - Betinho -, à escola estadual
situada na Rua Marechal Rondon, nº 23, Bairro Cidade Nova, no
Município de Santana do Paraíso.

O propósito do Governador do Estado decorre de solicitação do
colegiado da referida escola estadual, o qual, em reunião realizada no
dia 6/3/2007, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus
membros, a indicação do nome de Herbert José de Souza - Betinho -,
para denominá-la.

A homenagem contempla uma vida dedicada à construção da
cidadania, da solidariedade e dos direitos humanos. Realmente,
nascido em 1935, foi uma liderança nacional dos grupos de juventude
católica que atuavam para a transformação da sociedade brasileira.

Posteriormente, já maduro, exerceu funções de coordenador e
assessor nos Ministérios da Educação e Cultura e da Reforma
Agrária. Como coordenador da “Ação pela Cidadania contra a Fome e
a Miséria” do Governo Federal, sensibilizou todo o País.

Hemofílico, contraiu, por meio de transfusão de sangue, o vírus HIV.
Então, sua figura humana adquiriu notoriedade e se transformou num
símbolo da luta incansável contra a discriminação aos portadores do
vírus da aids.

Desapareceu em 1997, depois de longa luta contra a doença,
deixando um legado que agora é registrado pela homenagem a ser
feita por meio da proposição em tela.

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

1.112/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.192/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Associação de Orientação
Tecnológica e Assistencial - Aorta -, com sede no Município de
Uberlândia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela 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 1.192/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Orientação Tecnológica e Assistencial, com sede no
Município de Uberlândia, que tem como finalidade primordial a
formação técnico-profissional.

Para cumprimento dos seus objetivos, a instituição procura
congregar e capacitar pessoas que apóiam e participam da formação
técnico-profissional, diretamente ligadas a instituições de ensino
técnico. Divulga nossas tecnologias e atualizações profissionais de
modo a ampliar os conhecimentos nessa área de atuação,
informando, educando e incentivando a formação e o aperfeiçoamento
profissional.

Procura, também, participar de eventos regionais, nacionais e
internacionais voltados para o aprendizado e desenvolvimento do
ensino técnico, apoiando e instrumentalizando sua realização por
meio de cursos, simpósios, jornadas, palestras e congressos, para o
aprimoramento de conhecimentos técnicos e científicos, incluindo sua
aplicação prática nas áreas de educação e saúde; estabelece
parcerias com entidade públicas e privadas para canalizar recursos
materiais e humanos.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
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nº 1.192/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2007.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.195/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública, a União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação - Seção Minas Gerais - Undime-MG -, 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 1.195/2007 pretende declarar de utilidade pública

a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Seção
Minas Gerais - Undime-MG -, com sede no Município de Belo
Horizonte, que possui como finalidade principal representar os
interesses da educação municipal junto às autoridades constituídas.

Para consecução de seus propósitos, atua como órgão de
articulação e de coordenação das ações comuns das Secretarias
Municipais de Educação, em prol de uma educação pública de
qualidade; incentiva a participação de diferentes segmentos da
sociedade na gestão do processo educacional por meio de encontros
locais, regionais e nacionais; coleta, produz e divulga informações
relativas à ética, à cultura da paz, da cidadania e da democracia.

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

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

nº 1.195/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2007.
Deiró Marra, relator.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 19/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe

acrescenta parágrafo único ao art. 2º da Lei nº 10.379, de 10/1/91,
que reconhece oficialmente, no Estado de Minas Gerais, como meio
de comunicação objetiva e de uso corrente, a linguagem gestual
codificada na Língua Brasileira de Sinais – Libras.

Preliminarmente, foi a proposição apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, a qual concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise dispõe que participará um intérprete da Libras

no processo de produção, na distribuição de material audiovisual e na
difusão de programas educativos, culturais, esportivos, sociais,
artísticos e administrativos produzidos pelos Poderes do Estado,
incluindo os órgãos de sua administração indireta, autarquias e
fundações.

A proposição propõe a alteração da Lei nº 10.379, de 1991, que
reconhece a Libras e outros recursos de expressão a ela associados
como meio de comunicação objetiva e de uso corrente no Estado,
estabelecendo que as repartições públicas voltadas para o
atendimento externo disporão de profissionais intérpretes da referida
língua de sinais.

O art. 24, XIV, da Carta Magna confere à União, aos Estados e ao
Distrito Federal a competência para legislar concorrentemente sobre a
proteção e a integração social das pessoas portadoras de deficiência.
E a Carta mineira dispõe, em seu art. 10, inciso XV, alínea “o”, que
compete ao Estado legislar concorrentemente com a União sobre o
apoio e a assistência aos portadores de deficiência e sua integração
social.

Merece ser lembrado ainda que a proposição em apreço vem
corroborar a igualdade de todos perante os veículos de comunicação,
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que não devem provocar o isolamento desses cidadãos brasileiros,
muito menos sua discriminação, pois os deficientes em questão
constituem expressiva parcela da população. Há de ressaltar também
que as emissoras particulares já vêm oferecendo esse tipo de serviço
ao seu público televisivo, principalmente em horário nobre, o que deve
ser seguido também pelas emissoras públicas, as quais, por sua
natureza educativa e cultural, não podem fugir do seu importante
papel social, principalmente, e integrador.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua douta análise, não
vislumbrou óbice de natureza jurídica à tramitação do projeto.
Contudo, a fim de aprimorá-lo no que concerne à técnica legislativa,
ofereceu o Substitutivo nº 1, o qual acatamos por entendermos que
em nada prejudica o projeto, antes aperfeiçoa-o.

Concluímos, pelo exposto, que fartos são os argumentos para que
prospere neste Parlamento esta proposição, não apenas pela
cristalina necessidade do citado intérprete para a devida tradução,
como também por questão de aprimoramento da referida Lei nº
10.379, de 1991, que reconhece a Libras.

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

19/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo, relator - Délio

Malheiros.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2007

ATA
ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/7/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.338/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.027/2007; aprovação - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.028/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.141/2007; aprovação - Suspensão e reabertura da reunião -
Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nº 597/2007; aprovação - Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nº 1.338/2007; encerramento da
discussão; discurso do Deputado Délio Malheiros; aprovação -
Questão de ordem - Registro de presença - Questões de ordem -
Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João
Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
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Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h14min, a

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

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

presente reunião os Projetos de Lei nºs 176, 329, 469, 486 e
722/2007, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à
noite, bem como o Projeto de Lei nº 11/2007, que, na referida reunião,
teve sua discussão adiada por cinco dias.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.338/2007, da Mesa da Assembléia, que altera a tabela de
vencimentos básicos dos servidores da Secretaria da Assembléia
Legislativa e dá outras providências. 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 1.338/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.027/2007, do
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Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao Município de Delta. 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 1.028/2007, do
Governador do Estado, que dá nova redação ao parágrafo único do
art. 1º da Lei nº 7.013, de 22/6/77. 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.) Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
1.028/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Discussão, em 1º turno,
do Projeto de Lei nº 1.141/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pains 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.

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

minutos para aguardar que se ultimem os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei nºs 597 e 1.338/2007.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
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Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

597/2007, do Governador do Estado, 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. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.338/2007, da Mesa
da Assembléia, que altera a tabela de vencimentos básicos dos
servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras
providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, sempre estaremos
dispostos a aprovar projetos de interesse dos servidores desta
Assembléia, que, com a devida agilidade, aprovou o aumento cujo
parecer está em redação final. O Partido Verde, em todos os
momentos, prestou seu incondicional apoio a esse reajuste, porque os
abnegados servidores da Casa estão com seus salários defasados há
muitos anos. Agora, sob a batuta do Presidente Alberto Pinto Coelho,
esta Casa está resgatando a dignidade de seus servidores não
apenas com o aumento, mas também com o plano de carreira, que
está em curso, e com o pagamento da URV.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para dizer que hoje Belo
Horizonte está sofrendo muito: foi fechado, truculentamente, pela
Prefeitura de Belo Horizonte, o Mercado de Santa Tereza. Quero,
assim, deixar registrada a nossa indignação contra a Prefeitura de
Belo Horizonte. Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o parecer. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À sanção.

Questão de Ordem
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O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, retomando o que havia
dito de forma resumida, Belo Horizonte perde hoje um de seus
grandes patrimônios, em razão da truculência do PT, da Prefeitura de
Belo Horizonte, de seu descompromisso com a cidade e com os
direitos: à meia-noite, a Prefeitura, sem ordem judicial, mandou a
Guarda Municipal invadir o Mercado de Santa Tereza e jogar para fora
comerciantes que estavam lá há 34 anos. Isso é grave. Produtos
perecíveis, como frutas e verduras, estão estocados nos
supermercados, nas gôndolas, nas bancas. São várias pessoas
desempregadas, fruto da falta de respeito da cidade para com os
contratos de permissionários, fruto da truculência e do desrespeito
com os pequenos comerciantes. A Prefeitura de Belo Horizonte,
quando se trata de taxista, de banca de jornais, de verduras, é
absolutamente insensata, truculenta e age de forma ilegal. Quando se
trata de um grande “shopping center”, um grande empreendimento,
um grande comerciante, ela estende o tapete vermelho. Como
cidadãos de Belo Horizonte, cidade que nos acolheu, não podemos
permitir que o Mercado de Santa Tereza seja fechado, como ocorreu
essa noite; que o Mercado Distrital do Cruzeiro seja fechado, proposta
já em curso, como aconteceu com o Mercado da Barroca. Isso, Sr.
Presidente, porque são comerciantes que estão ali indefesos. Eles
não bancam os que estão na Prefeitura. Aqueles que contribuem com
as campanhas para a Prefeitura de Belo Horizonte, com o PT,
recebem tapete vermelho. Os processos tramitam na Prefeitura,
quando é de interesse dessas empresas, em prazos rapidíssimos.
Mas, quando se trata dos humildes comerciantes do Bairro Santa
Tereza, do Bairro Cruzeiro, dos taxistas, dos donos de bancas de
jornais: a eles, a lei, como faz a Prefeitura; que deixem seus postos de
trabalho, que invadam o Mercado de Santa Tereza, como feito hoje
pela Guarda Municipal. Eles não podem entrar para tirar o pouco que
lhes resta nos caixas das bancas. Não podem entrar para pegar
documentos pessoais. Muitos não podem entrar para retirar alguns
objetos pessoais, até mesmo alguma blusa que tenha ficado lá. Estive
no local às 7 horas da manhã acompanhando a movimentação, e a
Prefeitura fechou o Mercado de Santa Tereza, impondo lá a Guarda
Municipal, contra os interesses da população, daqueles que moram no
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bairro, dos comerciantes, dos funcionários das bancas do mercado.
Não podemos aceitar calados, Sr. Presidente. Temos aqui um grupo
formado pelos Deputados João Leite, Ademir Lucas, Wander Borges e
Fábio Avelar: estamos na luta contra essa truculência do PT em Belo
Horizonte. Não é possível que a cidade assista calada a essa
truculência, a esse desrespeito, a essa violação dos direitos dos
comerciantes e dos consumidores. Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,

do Deputado Estadual Paulo Folleto, Coordenador da Cipe Rio Doce-
ES e 2º-Secretário da Assembléia Legislativa do Espírito Santo, e da
Deputada Estadual Luzia Toledo, relatora da Cipe Rio Doce-ES e 1ª-
Vice-Presidente da mesma Assembléia. É uma enorme alegria
receber os nossos colegas da querida Assembléia Legislativa do
Espírito Santo. Que tenham uma boa estada em Belo Horizonte e na
nossa Assembléia.

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Também quero

manifestar-me a partir da notícia trazida pelo Deputado Délio
Malheiros, que causa uma tristeza muito grande para nós, belo-
horizontinos. Nossa Capital está perdendo aqueles espaços de
encontro de sua população, que são os mercados. O Mercado
Central, com toda a sua história, o Mercado do Cruzeiro, o Mercado
de Santa Tereza, o Mercado da Barroca, o Mercado da Lagoinha.
Essa é a história de Belo Horizonte. É o encontro da população nos
seus campos de futebol amador. E agora a Prefeitura de Belo
Horizonte, numa visão equivocada, ultrapassada, que dá preferência
aos carros e aos próprios públicos em detrimento das pessoas,
termina com um espaço de encontro da população de Santa Tereza,
um espaço da música e da cultura, onde se encontraram músicos,
compositores e letristas da música popular brasileira. Nesta manhã,
na calada da madrugada, a Prefeitura e o PT sepultam, com
truculência, um capítulo importante da História de Belo Horizonte,
lembrando os anos de chumbo, colocando em Santa Tereza mais um
quartel de guarda. Aliás, queremos abrir um parêntese. Essa guarda
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de Belo Horizonte tem toda a característica do regime militar, tem
Estado Maior. Não é uma guarda civil. Agora, além do quartel da
Polícia Militar, que já está ali há muitos anos, nesse lugar de cultura,
de música, do encontro das pessoas, Santa Tereza também será
obrigada a conviver com outra guarda. Conseguiram colocar na
cabeça de muitas pessoas que, com esse quartel da guarda, haverá
mais segurança.

Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, acabaram com o lugar das
crianças, que V. Exa. ama tanto, das pessoas, dos compositores, dos
músicos. Um lugar tão generoso com Belo Horizonte, com Minas
Gerais e com o Brasil. Essa é a prioridade deste governo, chamado
popular, em Belo Horizonte. Querem agora que essa guarda seja
armada. É a situação que vivemos na nossa cidade, Deputado
Rêmolo Aloise. Hoje, Belo Horizonte está ferida de morte e perde um
de seus espaços mais generosos para a sua população. Já tínhamos
perdido o Barroca. Entregaram o Barroca para que funcionasse ali
uma autarquia do Tribunal de Justiça. E agora perderemos Santa
Tereza para uma guarda. Será que no lugar do Mercado do Cruzeiro
haverá um estacionamento? É muita tristeza. No dia de hoje, temos
de proclamar o luto para Belo Horizonte.

Também temos a questão da rodoviária de Belo Horizonte. É o que
estamos vendo na nossa cidade. Sob o olhar complacente das
autoridades, nada é feito em favor dessa população. Perdemos os
nossos campos de futebol, em que foram formados vários jogadores;
perdemos os espaços de convivência das pessoas em Belo Horizonte;
enfim, perdemos os nossos mercados. Ferem de morte os direitos
mais importantes da população de Belo Horizonte e até dos
comerciantes. Tive a oportunidade de fazer uma compra no Mercado
de Santa Tereza e vi os estoques que os comerciantes mantêm lá.
Agora, será um lugar para guarda de armamento, de cassetetes. Sr.
Presidente, que tristeza para a minha cidade. Minha cidade está
vivendo a vitória dos prédios e a morte do espaço de encontro das
pessoas e das nossas crianças. Em nome das crianças e das pessoas
de Belo Horizonte, protesto contra essa ação tão maléfica para o
nosso povo.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou
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profundamente decepcionado com essa ação truculenta da
administração do Prefeito Fernando Pimentel. Mais decepcionado
ainda porque o Prefeito jacta-se de ter sido perseguido pela revolução
e diz, em seu currículo, que foi prisioneiro político. Se, segundo fala,
sofreu tudo isso na carne, deve saber o que é ser vítima de um regime
autoritário, arbitrário, violento e truculento, que não respeita os direitos
humanos e os direitos individuais. Mas a ação que pratica hoje é tão
violenta, autoritária e arbitrária que o Prefeito Pimentel não pode mais
beneficiar-se do discurso de ter sido vítima da ditadura, até porque
passou para o outro lado: para o lado da ditadura e do autoritarismo.
Fechar um mercado como o de Santa Tereza, com tanta história e
tradição cultural na cidade, na calada da noite, surpreendendo os
permissionários de lá, sem lhes dar o direito de defesa e cercando a
área com a Guarda Municipal - também espectro do autoritarismo -, é
de fato uma ação que me decepciona profundamente. Acreditava que
o Prefeito seria um homem democrata, que discutiria nos fóruns
adequados a reintegração de posse do Mercado de Santa Tereza, ao
invés de agir dessa forma tão arbitrária. Essa é a minha primeira
decepção.

A segunda decepção é por estar ele levando à fome, à miséria e à
exasperação os proprietários que lá estão. Além do que já foi dito
pelos Deputados que me antecederam, Délio Malheiros e João Leite,
ainda temos de considerar a perda de material, pois o material é
perecível, com o que os comerciantes certamente devem estar sendo
prejudicados, porque têm compromissos e débitos com terceiros, que
agora não sabem como pagar. Para onde vão agora os trabalhadores
que de lá extraíam, com seu suor, o pão de cada dia? Tudo isso é de
entristecer profundamente.

Em terceiro lugar, há o desrespeito à própria Assembléia Legislativa,
onde está em andamento um projeto para o tombamento daqueles
imóveis - tanto de Santa Tereza quanto do Cruzeiro -, já com a
aprovação da Comissão de Cultura, porque é realmente um
instrumento da nossa cultura, como disse muito bem o Deputado João
Leite. Então, essa ação foi um desrespeito a esta Casa, e acho que
temos de tomar uma atitude, até porque é público, notório, divulgado
por todos os meios de comunicação que está em andamento nesta
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Casa um projeto para o tombamento dos Mercados Distritais de Santa
Tereza e do Cruzeiro. Então, além da ação política, a Assembléia
deveria entrar com uma ação judicial, porque o que aconteceu foi um
desrespeito que não podemos tolerar; do contrário, em cima dessa
ato, poderão vir outros atos da mesma natureza. Por toda esta
semana, aliás, discutimos aqui questões referentes ao autoritarismo
de outros Poderes ou de pessoas que se julgam detentoras de outros
poderes. Agora, tratamos do caso de um Poder constituído que, com
os permissionários com suas permissões em vigor, toma uma atitude
como essa, autoritária e na calada da noite, contra indefesos
proprietários? Acho que devemos agir de fato e até mesmo
acompanhar os comerciantes, que deveriam, cada um deles, entrar
com um mandado de segurança, com liminar. De fato, é um absurdo:
há bens a perder, documentos contábeis, dívidas em andamento,
compromissos financeiros, etc. Realmente, os comerciantes devem
estar em polvorosa com essa atitude autoritária, arbitrária, “a manu
militari”, que vem de uma pessoa que se diz vítima da ditadura, mas
que passou para o outro lado e, agora, é o próprio ditador. Então, não
podemos ficar conformados com isso. Mais ainda: temos de
acompanhar de perto, como já fizemos outras vezes. O próprio
Ministério Público, por que não aparece agora? Temos o exemplo
recente na história brasileira de um Procurador da República,
chamado Luiz Francisco de Souza, que todo dia processava o nosso
ex-Presidente Fernando Henrique ou algum dos Ministros, mas que se
calou assim que o lado mudou - agora, ele foi penalizado, aliás,
condenado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Agora
queremos ver a ação do Ministério Público. Por que só de um lado?
Por que não o lado da lei? Tem de estar do lado da lei, não do lado
pessoal, de uma ou outra autoridade. Tem de ficar ao lado da lei.
Queremos ver se o Ministério Público toma atitude nessa questão de
autoritarismo, de arbitrariedade. Sem mandado judicial, sem nada,
foram lá e fecharam o mercado, levando à rua da amargura todos
aqueles comerciantes e trabalhadores. Isso é um absurdo. Queremos
também uma ação positiva e imediata do Ministério Público como
zeloso guardião da lei nesse caso.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também
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não poderíamos deixar de manifestar nossa indignação, nesta manhã,
por essa ação, no meu entendimento, inescrupulosa, que a Prefeitura
de Belo Horizonte faz não só contra o Mercado de Santa Tereza, mas
contra toda a população que reside em seu entorno e em toda a
região. Como já foi dito pelos Deputados João Leite, Ademir Lucas e
Délio Malheiros, Santa Tereza é um símbolo da cultura da nossa
cidade, mas hoje, infelizmente, a Prefeitura lacra e acaba com parte
da nossa história. Como disse muito bem o Deputado Ademir Lucas,
essa é uma ação desrespeitosa também contra esta Casa, tendo em
vista que tramita - como já foi dito - um projeto de lei que versa sobre
tombamento assinado por quase 20 Deputados, por quase todos os
partidos que aqui são representados, inclusive pelo PT e pelo PCdoB.
Esse projeto de lei já recebeu parecer favorável das Comissões de
Justiça e de Cultura e agora está sendo encaminhado à Comissão de
Meio Ambiente, porque não podemos deixar de reconhecer a
importância ambiental daquela área para toda a região. Como disse o
Deputado Ademir Lucas, esta Casa tem de manifestar-se. É um
desrespeito a esta Casa, e não podemos ficar calados. Em conversa
com o Deputado João Leite, concluímos que apresentaremos
conjuntamente - todos os Deputados que assinaram esse projeto - um
requerimento à Comissão de Direitos Humanos, para que façamos
mais uma visita àquele local para ver o que pode ser feito para
recuperar a dignidade das pessoas que ali trabalham e que mantêm
sua família com os recursos dali gerados. O que mais nos assusta, Sr.
Presidente, é que essa ação foi premeditada. A Prefeitura, ao longo
desses últimos meses, vem mantendo uma situação perversa no
Mercado de Santa Tereza: dificulta todas as ações daquelas pessoas
que ali trabalham, proibindo a abertura daquelas lojas, daqueles
espaços que não estão sendo ocupados, porque a Prefeitura não abre
licitação. Era uma ação premeditada acabar com os Mercados
Distritais de Santa Tereza e do Cruzeiro. Fica aqui nosso repúdio a
essa ação. Esta Casa tem de demonstrar mais uma vez que está
preocupada com essa situação que envolve grande parte da
população de Belo Horizonte. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a cada
dia na nossa vida pública sofremos uma grande decepção. Decepção
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com os atos e ações do PT já não é mais decepção, porque sabemos
o que eles fizeram lá atrás e o que fazem hoje. Hoje eles fazem
justamente o contrário do que pregaram lá atrás, principalmente
quando tinham oportunidade de prejudicar as pessoas, de denunciar,
usando até o Ministério Público, que é a bola da vez. O Ministério
Público foi o instrumento do PT para denunciar a classe política e os
políticos de uma forma irresponsável. Vemos essa lamentação dos
Deputados que são votados em Belo Horizonte. Eu, que sou do
interior, também conheço um pouco da história do Mercado de Santa
Tereza. Fechá-lo é uma agressão à cultura e à história de Belo
Horizonte e de Minas Gerais. Para atender aos objetivos daqueles que
estão na Prefeitura hoje, passam uma borracha em tudo o que
pregaram lá atrás para atender aos interesses sabe-se lá de quem.
Não sou votado em Belo Horizonte, mas, como mineiro e freqüentador
assíduo desta cidade, tenho de me manifestar. A Bancada do PT
achou melhor ausentar-se. Eles estão um pouco sem defesa pela
forma como essa ação está sendo colocada pela força municipal de
Belo Horizonte. Queria saber se, juridicamente, essa força municipal
tem o poder de polícia para fazer invasões e desalojar quem quer que
seja. Para mim, guarda municipal existe para preservar o bem público
e aquele local estava sendo preservado. Temos de lamentar, criticar e
nos posicionar sem nenhum preconceito. Temos visto alguns
administradores do PT fazendo diferente do que pregaram durante
muitos anos. Fico indignado e às vezes desiludido com a política.
Precisamos ter um posicionamento mais claro. Talvez eu pague até
um pouco mais caro pelos meus posicionamentos. O que sofri com a
revolução jamais farei a quem quer que seja. Vejo o PT denunciar as
pessoas sem nenhuma prova. Denunciam, já condenando. Jamais fiz
isso nesses 22 anos de vida pública. Jamais levantei falso contra
qualquer pessoa, jamais fiz acusações contra qualquer pessoa. Não é
dessa forma que vamos posicionar-nos. Na ditadura, quando queriam
fazer alguma coisa pegavam todo mundo. Depois, iam saber quem
era comunista ou não. Batiam, condenavam e torturavam sem
discriminação. Vejo que o Governador do Estado tem autoridade para
cobrar do Prefeito Fernando Pimentel um posicionamento público em
relação ao fechamento do Mercado de Santa Tereza. Os
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investimentos em Belo Horizonte são do governo do Estado. Se não
fosse ele, Belo Horizonte continuaria parada, como ficou parada nos
últimos anos. Qual foi a obra importante que a Prefeitura de Belo
Horizonte fez? Agora fizeram um pedacinho na Antônio Carlos e estão
achando que fizeram a maior obra. Depois de 20 anos, fizeram uma
obra. A grande obra está sendo feita pelo governo do Estado, ligando
a Av. Cristiano Machado ao Aeroporto de Confins. Aproveito,
Deputado João Leite, para fazer um comentário a respeito da
Cristiano Machado. Estão planejando ali um centro administrativo, que
vai ser utilizado pelos sindicalistas. Daqui a uns quatro anos,
principalmente para aqueles que vão voltar a comandar os sindicatos,
ele vai ser um instrumento de paralisação do Estado de Minas Gerais.
Vamos ficar nas mãos dos sindicatos, se o governo construir aquele
centro administrativo. Sabem por quê? Só há uma via de acesso para
aquele empreendimento. Se fecharem o primeiro contorno para o
centro administrativo, não fecharão somente o centro, impedindo que
os funcionários trabalhem, mas fecharão o aeroporto internacional de
Belo Horizonte. Essas coisas vão generalizar-se. Hoje eles estão nas
ruas, mas no dia em que perderem o governo vão vir com todas as
garras, aquelas mesmas garras que usaram quando estavam no
poder. Então, fica essa minha preocupação. Acho que o Governador
Aécio Neves tem autoridade para cobrar publicamente do Prefeito
Fernando Pimentel o fechamento do Mercado de Santa Tereza. É
preciso que ele repense um pouco sobre o centro administrativo sob
esse ponto de vista. Não é pessimismo, mas conheço um pouco o
movimento sindical. Isso vai ser um prato cheio para as greves no
serviço público no Estado. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, o que o
Deputado Antônio Júlio falou aqui foi dito por mim há um ano. Fizemos
uma grande matéria no jornal, mas o governo deixou claro que não
estava preocupado com a questão das greves. Freqüento Santa
Tereza há muitos anos. Tenho um certo apreço pela população de
Santa Tereza. Os Deputados João Leite, Fábio Avelar e Ademir Lucas
são votados em Belo Horizonte e sabem disso. Para o que acontece
hoje em Santa Tereza, a maior culpada é a população. A população
de Santa Tereza, Sr. João Leite, nunca deu valor ao Mercado de
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Santa Tereza. E falo isso de cadeira e por freqüentar os bares do
bairro e ter patrocinado a primeira Banda Santa, que saía de lá.
Naquela época já notávamos o descaso para com o Mercado de
Santa Tereza. A população pode reverter isso, que não cabe só aos
Deputados João Leite, Fábio Avelar e Alencar da Silveira Jr. O Délio
Malheiros, que é oposição, já está lá: “É um absurdo fechar o Mercado
de Santa Tereza”. Cabe à população de Santa Tereza sair agora e
mostrar para o Pimentel se quer o mercado lá. A população de Santa
Tereza é unida, é uma família. Costumo dizer “a família de Santa
Tereza”. Ela pode sair, reunir-se na porta do Temático e ir até a
Prefeitura de Belo Horizonte, exigindo providências do Prefeito
Pimentel. Vamos lá, vamos colocar o bloco, o trio elétrico da Banda
Santa e o macarrão do Bolão, que é tradicional, na frente. A parte de
baixo do Mercado de Santa Tereza, o Temático, saiu um pouquinho
do coração de Santa Tereza, vamos dizer assim. Tirem um pouco a
atenção da Praça Duque de Caxias. O que acontece? O Mercado de
Santa Tereza chegou ao ponto em que está, e o Pimentel não é bobo.
Ele faz isso porque sabe que a população não está preocupada.
Agora cabe ao povo de Santa Tereza ir para a Prefeitura e exigir
providências. Se ficar de braços cruzados, Deputados João Leite e
Fábio Avelar, ficaremos aqui dizendo que o Pimentel, coitadinho, está
errado. Ele está certo, porque faz aquilo que a população quer.
Sejamos claros e autênticos nisso. O Sr. Pimentel é um Prefeito
profissional e não faz nada fora da pesquisa, que apontou que a
população não está nem aí para o Mercado de Santa Tereza. Se se
preocupassem com o Mercado de Santa Tereza, ele já teria sido
reativado há muito tempo. Vamos agora para a porta do mercado,
Deputado João Leite, para ver quantos são os moradores de Santa
Tereza que estão ali fazendo reivindicações. Ele fechou hoje. Faço
aqui um apelo: se a população de Santa Tereza quiser... Alô, D.
Celeste; alô, Associação Comunitária de Santa Tereza, como faremos
agora? Qual a posição da Celeste e de outras pessoas que lutam por
aquele bairro há muito tempo? Saibamos o que ocorre ali. Saibamos
do Marilton Borges e do pessoal o que realmente acontece, porque
devemos chamá-los, João Leite. Vamos estar agora com a população.
Não adianta: a população terá de fazer sua parte, e nós estaremos ao
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seu lado. A população de Santa Tereza, o povo de Santa Tereza terá
de ir para a rua.

Outra coisa, Sr. Presidente: Rede Globo de Televisão. Sou jornalista
formado, exerci minha profissão e estou Deputado Estadual, mas não
posso concordar com o que acontece. A Rede Globo de Televisão só
lembra de falar mal desta Casa e deste Deputado. Ontem, uma
senhora ligou-me e disse: “Deputado Alencar, aquele projeto do
bilhete de loteria aprovado na Assembléia não é seu?”. “É.” “A Rede
Globo não falou isso.” Então, peguei e vi: “A Assembléia aprova o
projeto tal”. Em hora nenhuma a Globo disse que o projeto era de
autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr. Mas, quando o Deputado
Alencar da Silveira Jr. faz um projeto para se comemorar o Dia do
Jipeiro, do praticante de um esporte nacional que hoje há em Belo
Horizonte, tiram casquinha e dizem: “O projeto é do Deputado Alencar
da Silveira Jr.”. Então, na hora de malhar, a Globo sabe malhar.
Agora, por que, na hora de elogiar, essa rede de televisão não elogia?
Depois do telefonema dessa senhora, fiz questão de pedir um clipe
eletrônico desta Casa para assistir a isso. Realmente estamos lá: a
apresentadora abre, fala dessa maneira, e acabou. Se a Assembléia
aprovou, é bom. Se fosse ruim, era o Deputado que tinha
apresentado, era o Deputado Alencar da Silveira Jr., era o Deputado
“João das Couves”, era o Deputado fulano que tinha feito mal. Não, a
Globo só fala nisso. Então, ou mudamos a nossa posição em relação
à todo-poderosa Rede Globo de Televisão ou estamos perdidos. O
que aconteceu ontem é um absurdo: uma senhora pegar o telefone e
ligar dizendo: “Deputado, estou acompanhando. O projeto não é seu?
Ouvimos nas outras emissoras, e só a Globo não falou que o projeto
era do Deputado Alencar da Silveira Jr.”. Alô, chefe de jornalismo! Fiz
questão de enviar um “e-mail” com uma sugestão: seja bom, seja
ruim, que digam o nome do autor; falem para malhar, mas falem
também para elogiar. Não adianta a Globo só jogar o parlamento para
baixo. Já estamos no fundo do poço, principalmente por tudo o que
está acontecendo no Senado, mas temos que nos impor, mostrar que
estamos trabalhando, fazendo a nossa parte. E a Globo tem que ver
isso. Não adianta só elogiar quem está lhe dando isto ou aquilo, quem
está financiando fulano ou quem está pagando aquela conta da Globo.
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É com tranqüilidade que falo, como jornalista, como Deputado
Estadual e como cidadão, acima de tudo. Entendo eu que a Rede
Globo de Televisão, na hora de malhar, deve malhar, mas, na hora de
elogiar, também tem que elogiar. Só malhar não adianta. Alô, gente
boa da Rede Globo de Televisão!

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, lamento o pronunciamento
do Deputado Alencar da Silveira Jr., que desconhece totalmente o
trabalho desta Casa: a Comissão de Direitos Humanos realizou uma
audiência. E desconhece também a mobilização de Santa Tereza;
desconhece que o Presidente da Associação, Sr. Yé Borges, esteve
aqui e trouxe a palavra da população desse bairro; desconhece que
aconteceu uma audiência; desconhece que 19 Deputados, incluindo
V. Exa., assinam um projeto de tombamento dos Mercados de Santa
Tereza e do Cruzeiro; desconhece que os Deputados Fábio Avelar,
Wander Borges, Ademir Lucas e Durval Ângelo se deslocaram até os
Mercados de Santa Tereza e do Cruzeiro, onde fizeram contatos com
os comerciantes e com a população. No entanto, apóia-se em
pesquisas que nem conhecemos, que dizem que a população de
Santa Tereza quer mais segurança. Para isso, tira-se o Mercado de
Santa Tereza, espaço de cultura de Belo Horizonte, para instalar um
quartel da Guarda Municipal. Não podemos aceitar essa
manifestação. O Deputado Alencar da Silveira Jr. não estava aqui,
não viu. Há um projeto tramitando, que já foi aprovado pela Comissão
de Justiça, que já está aprovado pela Comissão de Cultura, ao qual o
Deputado Avelar fez um requerimento para que ele passe também
pela Comissão de Meio Ambiente, a fim de se apresentar um
substitutivo, tornando de preservação ambiental os nossos mercados.
Aliás, o Deputado Alencar assina embaixo de tudo que aconteceu
nesta cidade: dos campos de futebol que acabaram, do fim do
Mercado do Barroca, que está às moscas, de onde os comerciantes
foram retirados e local em que a população foi impedida de se
encontrar.

Então, não podemos aceitar. O que temos a fazer é continuar a
nossa luta. Concordo plenamente com a fala do Deputado Fábio
Avelar. A Assembléia Legislativa foi desrespeitada, pois está
tramitando nesta Casa um projeto. Da mesma maneira que a
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Prefeitura quer a aprovação da doação de um terreno no Bairro
Confisco, cujo projeto tramita nesta Casa, também tramita um projeto
de registro e de tombamento dos mercados. Por isso a Assembléia
Legislativa está sendo desrespeitada pela Prefeitura de Belo
Horizonte. O Deputado Ademir Lucas disse muito bem: não podemos
apoiar “a manu militari”. Jogaram para fora tudo e todos do mercado,
os produtos, as pessoas, os comerciantes. Vimos lá o mercado
funcionando e os produtos perecendo. Não aceitamos o discurso do
Deputado Alencar da Silveira Jr. Ele não viu nada.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Estou vendo que o Deputado
João Leite não entende: não estou preocupado com campo de luz,
não. Estou elogiando. Não sou defensor do Prefeito Pimentel, mas
estou falando que a população de Santa Tereza... Vamos sair daqui
agora, Deputado João Leite, e faço-lhe um convite: vamos lá agora
nós dois. Foi hoje o fechamento. Estou convidando V. Exa., e
chamaremos a equipe de televisão da Assembléia. Penso que o
Deputado João Leite não entendeu o que falei. Falei que agora cabe à
população de Santa Tereza fazer a parte dela. Deputado João Leite,
aconteceu hoje. A população de Santa Tereza vai às ruas, vai pedir,
vai implorar, vai falar com o Prefeito Fernando Pimentel. Não vou
discutir com V. Exa., que é bobagem. Deixe a própria população.
Vamos receber “e-mail”. Meu “e-mail” é do meu gabinete e particular:
alencardasilveirajr@uaivip.com.br. Meu celular é 9981-8572, código
031. Podem ligar a cobrar. O número 9981-8572 é o celular do
Deputado Alencar da Silveira Jr. Esse celular é meu desde quando
saiu celular. É uma linha que custou R$500,00. É o meu celular. Está
aí para a população. Se eu estiver errado, você, de Santa Tereza,
pode ligar e corrigir-me. Você, de Santa Tereza, pode me convidar
que estarei presente, como sempre estive quando fui solicitado,
quando fui chamado. Estarei aí. Cabe à população falar: “Deputado,
você vem com a gente para fechar, você vem com a gente para
abrir?”. Sou favorável ao tombamento, não só de lá. Mas entendo que
a situação do Mercado de Santa Tereza chegou até aqui por causa da
falta de apoio da população daquele bairro. Se a comunidade de
Santa Tereza brigasse, não fechariam o mercado, como aconteceu
com outros estabelecimentos. Não adianta vir meia dúzia de pessoas
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aqui; precisamos de uma manifestação para acompanhá-la. Mais uma
vez, estou à disposição da população de Santa Tereza, para
compensar os 2 mil votos que tive lá na última eleição. Estou à
disposição dos amigos do Temático, do Bolão, dois restaurantes
tradicionais do Bairro de Santa Tereza. É a família de Santa Tereza
que tem de falar. Vamos para as ruas, vamos brigar. Se quiserem que
permaneça fechado, vamos junto; se quiserem que permaneça aberto,
vamos junto. É com tranqüilidade que colocamos isso. E, se quiser,
vamos para lá agora, para saber o que está acontecendo. É isso o
que eu gostaria de colocar neste Plenário. Não estou defendendo o
Prefeito Fernando Pimentel. Não preciso defendê-lo, que tem gente do
PT aqui para isso. Colocaram para mim o fato dessa maneira. O
Pimentel erra? Erra. O Pimentel acerta? Acerta. Não sou eu que farei
o julgamento. Farei o que a população quiser. Se é contra o Prefeito,
para abrir, vamos junto. Se é a favor do Prefeito, para continuar
fechado e abrigar a Guarda Municipal, vamos junto também. Vamos
junto com a população de Santa Tereza. Meu celular é 9981-8572.
Esse telefone dá resultado. Dá resultado na saúde, na educação.
Estou ouvindo falarem do Aeroporto de Confins. Ontem, estava vendo
lá. Pior do que o Mercado de Santa Tereza é pagar R$3,50 por uma
água, no aeroporto; é pagar um suco Mais, que custa R$2,00 aqui,
R$6,00 lá; um chiclete, R$1,20. É isso que a Assembléia também tem
de olhar. A Comissão de Defesa do Consumidor tem de ficar atenta,
porque os passageiros que já estão sofrendo com os atrasos estão
sendo roubados. Quando falo que dá resultado é porque dá. O
aeroporto é uma realidade. Fábio Avelar, temos um pronunciamento e
vamos mostrar a Prefeitura de Belo Horizonte contrária ao Aeroporto
de Confins, o tempo todo contrária à transferência dos vôos. Todas as
falas que fizemos nesta Casa foram contrárias à transferência dos
vôos, que hoje são uma realidade, com a Linha Verde, a Antônio
Carlos e tudo o mais.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, demais Deputados, é
de costume, nessas negociações, que as pessoas tenham uma certa
dose de paciência para buscar o entendimento. A política é a busca
permanente do entendimento, do diálogo em que prevalece o que é
desejo da maioria. No caso do Bairro de Santa Tereza há um
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equívoco. Santa Tereza, como qualquer outro bairro do País, quer
segurança. Não podemos comparar a questão da segurança pública
com a questão do mercado. São duas coisas extremamente distintas.
Na política, quando não se quer levar à frente algumas questões,
começa-se a fazer coisas para diminuir o fluxo e a interferência
daquilo perante o bairro. É lamentável. Sabemos que a questão do
tombamento é discutível. O que suscitou a discussão nesta Casa foi
uma tentativa de diálogo. Acho que há uma inversão no Brasil. Vemos
pessoas elogiando o Presidente, o Governador, o Prefeito porque
estão fazendo alguma coisa. É obrigação desse pessoal fazer; eles
fazem com o nosso dinheiro. Ninguém faz favor para ninguém.
Prefeito recebe bem, Governador recebe bem, Presidente recebe bem
para fazer as coisas. Esperávamos que o diálogo fosse o que foi
permeado nos últimos anos a partir da Carta Magna de 1988, o que,
infelizmente, não aconteceu. O que estamos tentando fazer é esse
tipo de entendimento. Podem fechar o mercado, mas a lei é o uso e o
costume, e isso não foi respeitado. Se ali houvesse investimentos
públicos permanentes, se houvesse um poder público atuante, dando
condição aos feirantes de trabalhar, não haveria necessidade de
fechar o mercado. O modelo brasileiro faz com que o parlamento fique
em segundo, terceiro ou quinto plano. É um modelo onde manda o
Executivo. São R$4.500.000.000,00 para o Orçamento deste ano; são
R$1.800,00 per capita por ano. Não há lógica. Ou mudamos isso ou o
futuro será cada vez mais triste e questionado. Fica aqui a nossa triste
manifestação sobre o ocorrido nesta madrugada.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, quero fazer apenas dois
esclarecimentos. Primeiro, houve uma estratégia militar da Prefeitura
de Belo Horizonte para levar o Mercado de Santa Tereza à situação
em que está hoje. São cerca de 50 boxes fechados, mas são mais de
80 pessoas querendo ocupá-los, e a Prefeitura não fez a licitação. Foi
uma estratégia político-administrativa-militar para falar que o mercado
estava vazio. Não houve licitação. Se a Prefeitura licitasse 50 boxes,
apareceria candidato para manter em funcionamento o Mercado de
Santa Tereza. Enganam-se os que pensam que a Guarda Municipal
melhorará a segurança do bairro. A Guarda Municipal não tem o papel
de fazer a segurança pública. Haverá apenas um quartel da Guarda
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Municipal para proteger os próprios públicos municipais. Não é
verdade que essa Guarda Municipal melhorará a segurança pública
de Santa Tereza. Isso não acontecerá, porque não é sua função, nem
constitucional, nem legal, fazer isso. A Guarda Municipal não é
armada. Não haverá nenhuma melhora na segurança de Santa
Tereza. Se não houver uma reação de vários setores, como a
Assembléia Legislativa, Santa Tereza perderá o mercado, e Belo
Horizonte perderá um grande patrimônio, mais do que comercial,
cultural. Poderiam ser inseridas nesse mercado agências de bancos e
loterias, como gosta tanto o nosso companheiro Deputado Alencar da
Silveira Jr. Eles não querem isso, pois desejam fechar o mercado a
fim de utilizá-lo para outras funções. Complementarei o que disse o
Deputado Wander Borges: o mercado foi construído com dinheiro
público deste Estado, como foram os mercados do Barroca e do
Cruzeiro. Temos a obrigação de zelar por eles. Na época, foi utilizado
dinheiro da Ceasa, que pertencia ao Estado. Como o mercado foi
construído com dinheiro público estadual, é nossa obrigação zelar por
ele.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, há um problema
sério em Minas Gerais. No ano passado, o gás natural veicular caiu
em 10%, inserindo o nosso Estado no último lugar em investimento
nesse setor. Neste ano, já sofremos uma redução de mais 10%. Em
um ano, São Paulo saiu do patamar de último lugar na implantação
para o segundo no mercado. Em breve chegará ao primeiro lugar. Se
a Gasmig não tomar providências com urgência, com medo de, no
futuro, o gás acabar, o que está queimando agora não mais existirá.
Faço um apelo ao Presidente da Gasmig e ao Presidente da Cemig,
Djalma Morais. Ficaremos sem combustível para os carros a gás. Se
acontecer o que temo que aconteça, acionarei a Justiça com os 40 mil
proprietários de carros a gás de Minas Gerais. Essas pessoas, que
foram convidadas a transformar os seus carros com o “kit” gás,
poderão ficar sem esse fornecimento. A Gasmig tem de ajudar na
ampliação do segmento do gás natural, senão, nesta Casa,
realizaremos um grande movimento para mostrar a realidade do
sistema de abastecimento de gás, que seria uma nova forma de
energia para este país. O gás natural é hoje uma realidade, mas não
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conta mais com o apoio devido do governo Aécio Neves e da Gasmig.
Trabalhamos para isso há três anos, e, ontem, saí assustado de uma
reunião, às 18 horas, com o Secretário de Desenvolvimento e com o
Presidente da Gasmig. Estou assustado com o futuro do gás no nosso
Estado. Apresentaremos um relatório e faremos um pronunciamento
sobre o que está acontecendo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência, como Deputado e cidadão,
manifesta sua preocupação e tristeza pelo fechamento dos mercados
distritais. Os mercados são patrimônio público, cultural e histórico, que
empregam muitas pessoas. Foram criados exatamente com o objetivo
de gerar emprego, ser história e compor o patrimônio público e cultural
da cidade. A Guarda Municipal também é chamada patrimonial,
porque sua função é zelar pelo patrimônio da municipalidade. Num
momento desses, passamos a refletir sobre quem errou, onde errou,
ou se, ao contrário, o que está sendo feito é o correto. Foi válido
permitir as discussões e as manifestações dos Deputados, porque é
preciso trazer ao conhecimento da população mineira o que está se
passando em Belo Horizonte.

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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
 OFÍCIO Nº 3/2007

Belo Horizonte, 6 de julho de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com o objetivo de minimizar os impactos financeiros nas rubricas de

custeio e pessoal do Ministério Público - esta limitada a 2% (dois por
cento) da receita corrente líquida (RCL) do Estado -, remetemos a
essa augusta Casa o Projeto de Lei Complementar nº 17/2007,
sobretudo em razão dos elevados custos com as substituições e
cooperações existentes entre os nossos diversos Procuradores e
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Promotores de Justiça.
Essa proposição previa um sistema de remuneração aos serviços

suplementares executados pelos órgãos de execução do Ministério
Público Estadual em virtude da desproporção ainda relativamente
elevada entre o número de Promotores e Procuradores de Justiça em
relação aos cargos correspondentes do Poder Judiciário.

Em síntese, com essa iniciativa, pretendia a Procuradoria-Geral de
Justiça instituir, com a devida autorização legislativa, uma nova
sistemática pelo qual o referido déficit, sobretudo de Promotores de
Justiça, seria suprido pelo trabalho extra dos seus atuais membros,
sem que houvesse a necessidade da admissão de novos integrantes
do Parquet por meio de concurso, o que, sem dúvida, elevaria
sobremaneira os gastos de pessoal da Instituição.

De outro lado, essa nova sistemática funcionaria de modo
concomitante com a anterior, bastante onerosa ao Ministério Público
Estadual, na medida em que estipula o pagamento de diárias em caso
de deslocamento de uma comarca para outra quando da realização
dos serviços ministeriais.

Com isso, a gratificação a ser instituída, que não poderia ser
superior a 15% (quinze por cento) do valor do subsídio do membro do
Ministério Público, traria, a médio e longo prazo, uma inegável
desoneração aos cofres públicos, minimizando o impacto na folha de
pagamento da Instituição, já que, com custos bem menores,
poderíamos suportar, embora ainda com sacrifícios, a alta e crescente
demanda social submetida ao Parquet Mineiro.

Ainda nessa linha e sob outra perspectiva, pretendíamos ter a
possibilidade de indenizar, nos mesmos moldes executados pelo
Tribunal de Justiça, os serviços prestados nos plantões de final de
semana realizados por Membros do Ministério Público, tendo em vista
que, atualmente, esses dias são compensados com folgas gozadas
pelos plantonistas em datas subseqüentes, o que efetivamente tem
causado atraso à prestação jurisdicional.

Nesse sentido, é de se registrar que, estipulada essa indenização, a
critério da Administração Superior, poder-se-ia indeferir o gozo dos
dias trabalhados no final de semana, preservada a regularidade dos
serviços. Forçosamente teríamos, assim, um benefício imediato ao
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cidadão, com a subseqüente redução de encargos aos cofres
públicos.

Por fim, o projeto sugeria a criação de novas Promotorias de Justiça
em Comarcas de grande volume de serviço forense e que, por isso,
precisam ter ampliados os trabalhos do Ministério Público, em
benefício da imperiosa necessidade de se dilargarem os canais
efetivos de acesso à Justiça, sem o que não há Democracia.

No entanto, infelizmente, no transcurso dos dias, a relevância da
iniciativa ministerial, não tem sido percebida pelo parlamento, o que
tem proporcionado, no calor das discussões, controvérsias
desnecessárias, com um grande desgaste à imagem pública da
Instituição e ao seu papel constitucionalmente assegurado.

Acresce notar, Senhor Presidente, como de conhecimento público,
que diversas emendas foram apresentas ao projeto original,
desvirtuando, sobremaneira, os sinceros objetivos da proposição,
notadamente - e o que é mais preocupante - a possibilidade de graves
modificações em nossa Lei Orgânica, com a alteração fundamental de
sua organização interna, o que, a olhos vistos, acarretaria um
comprometimento de suas prerrogativas institucionais e autonomia
administrativa, valores intocáveis em se tratando do Ministério Público
Brasileiro.

Ou seja, com essa desconfortável situação, passamos a sofrer, ao
instituir mecanismos importantes à boa gestão do Ministério Público
Estadual, o risco paradoxal de alterações em outras questões de igual
ou maior importância para a sociedade e para esta Instituição,
devendo haver, nessa hipótese, uma responsável, cautelosa e
equilibrada ponderação dos interesses postos em discussão.

Diante desse conflituoso cenário e com o objetivo de evitar o
prolongamento dessa interminável e desgastante calorama - que a
todos enfadonha -, venho, respeitosamente, utilizando-me do poder
constitucional de iniciativa, requerer a essa augusta Assembléia
Legislativa, com fulcro no art. 285 do seu Regimento Interno, a
retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 17/2007,
pugnando, como de estilo, pela imediata interrupção do processo
legislativo e conseqüente arquivamento da referida proposição.

Contando com a compreensão costumeira do Parlamento Mineiro e
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forte no respeito constitucional e democrático aos Poderes e
Instituições, apraz-me renovar a Vossa Excelência protestos de
especial estima e distinta consideração.

Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça.”
* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER SOBRE O OFÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº 2/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas do

Estado, o Ofício nº 2/2007 encaminha a prestação de contas do
Tribunal de Contas do Estado relativa ao exercício de 2006, conforme
dispõe o § 5º do art. 76 da Constituição do Estado.

Publicados o ofício e as essencialidades da proposição no "Diário do
Legislativo" de 10/4/2007 e de 28/4/2007, respectivamente, o
processo ficou em poder da Mesa, por dez dias, para os fins do art.
217 do Regimento interno.

Decorrido o prazo acima, a proposição foi encaminhada a esta
Comissão para receber parecer, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar da Assembléia

Legislativa na sua atividade de controle externo dos atos das unidades
administrativas dos Poderes do Estado e das entidades da
administração indireta, em conformidade com os arts. 73, § 1º, II, e 76,
"caput", da Constituição do Estado. E nas suas atribuições
constitucionais, além do controle da legalidade e da regularidade
contábil da execução orçamentária, financeira e patrimonial do
Estado, a Corte de Contas apresenta-se como importante parceira
desta Casa Legislativa no acompanhamento da execução e avaliação
das políticas públicas no tocante à eficiência, a eficácia e a efetividade
das ações de governo.

A prestação de contas do Tribunal, bem como a dos Poderes
Legislativo e Judiciário e a do Ministério Público, obedece ao padrão
determinado por sua Instrução Normativa nº 15/2004, que estabelece
normas sobre composição e apresentação das prestações de contas
de exercício financeiro dos administradores e gestores dos órgãos da



734

administração direta estadual. Os demonstrativos e relatórios
constantes no processo são o resultado do trabalho elaborado por
uma comissão técnica de servidores da Corte, especificamente
designada pela Portaria da Presidência nº 74/2006.

Para o desempenho de suas atividades em 2006, o Tribunal de
Contas teve uma despesa autorizada de R$253,2 milhões. Desse
total, R$224,4 milhões foram para o gasto com pessoal, R$27,3
milhões para outros custeios, e R$1,3 milhão para investimentos. Do
total autorizado, R$30,5 milhões se originaram de créditos
suplementares ao valor inicialmente aprovado na Lei Orçamentária e
representaram 13,7% de acréscimo.

Ao final do exercício, a execução do valor autorizado ao Tribunal
somou R$249,5 milhões. O desempenho abaixo do autorizado é
justificado pela baixa execução orçamentária do Projeto nº 1.274 -
Modernização do Controle Externo. Neste, foram alocados recursos
para implementação do Projeto de Modernização do Tribunal de
Contas do Estado, que foi instituído em setembro de 2005 para
atender ao Programa de Modernização do Sistema de Controle
Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios, identificado como
Promoex. Esse programa tem a coordenação geral do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e é financiado pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID.

No segundo trimestre de 2006, foi formalizado o convênio entre o
Tribunal e o Ministério. Dos R$3,1 milhões aprovados para o projeto,
apenas R$100.815,32 foram executados em 2006. Em nota
explicativa o Tribunal salienta que “a demora na liberação dos
previstos no Plano Operativo Anual/2006 dificultou o início da
execução das aquisições de bens e serviços e conseqüente impacto
na execução financeira do Programa”. Também contribuíram para o
baixo desempenho a “ausência de alinhamento entre as informações
recebidas do Ministério do Planejamento e as normas de aquisição do
BID, a lentidão na obtenção de respostas para as dúvidas levantadas
quanto à aplicação das normas e critérios referentes às políticas de
aquisição, divergências e constantes alterações nas orientações e
normas aplicáveis na elaboração dos Termos de Referências - TOR -
para abertura de processo licitatório”. A estimativa de recursos do
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Promoex-MG, com previsão de duração de três anos, é da ordem de
R$8 milhões, sendo R$4,5 milhões (61,61%) financiados com
recursos do BID, e R$3,18 milhões (38,39%) de contrapartida com
recursos do Tesouro Estadual.

O demonstrativo da despesa com pessoal do Tribunal de Contas,
para fins de apuração do limite estabelecido na Lei de
Responsabilidade Fiscal, adotou os critérios da Instrução Normativa nº
5/2001. Com isso, o gasto evidenciado foi de R$147,2 milhões, que
representou 0,66% da Receita Corrente Líquida do Estado, abaixo dos
limites estabelecidos (limite máximo 0,7728% e limite prudencial
0,7342%).

Merece destaque também a atividade programada que se refere à
Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e
Patrimonial. Sua execução orçamentária somou R$86,7 milhões
(99,81% do total autorizado). Em termos quantitativos, nesta
atividade-fim o Tribunal de Contas realizou 722 auditorias e inspeções
em órgãos e entidades da administração direta e indireta estadual e
municipal. Relativos ao controle externo, 13.183 processos foram
autuados e 29.248 apreciados pelo Tribunal Pleno e suas Câmaras.
Referentes à prestação de contas municipal e estadual, 2.439
processos foram examinados pelas diretorias técnicas, além de
29.844 processos referentes à aposentadoria, apostila, reforma e
pensão de servidores públicos, que, em relação ao exercício de 2005,
foram os que mais contribuíram para o aumento de 13% no volume de
processos examinados. No biênio 2005/2006, o Tribunal realizou
inspeção “in loco” nos 853 Municípios mineiros. Em 2006, foram
suspensos 49 editais de licitação envolvendo valores da ordem de
R$700 milhões.

Para finalizar, ratificamos que o Tribunal de Contas do Estado é
instrumento importante para a implantação do acompanhamento e
avaliação das políticas governamentais por parte do Legislativo
Estadual e, assim como a Assembléia, deverá se estruturar cada vez
mais para empreender o controle prévio e concomitante da aplicação
dos recursos públicos e para a avaliação da gestão governamental.

Assim, entendemos que as contas do Tribunal de Contas estão em
condições de merecer aprovação pela Assembléia Legislativa, uma
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vez que os recursos financeiros postos à disposição do Tribunal foram
devidamente registrados, que os saldos bancários conciliados refletem
a posição do balancete de encerramento e que os demonstrativos
enviados retratam a execução orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do

Tribunal de Contas do Estado, referentes ao exercício de 2006, por
meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao

exercício de 2006.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII,

da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais referentes ao exercício de 2006.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrús Filho - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 824/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei 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.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou a matéria
preliminarmente, concluindo 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 824/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Escola Brasileira de Psicanálise - Escola do Campo Freudiano -
Seção Minas Gerais, entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo
principal a contínua formação de psicanalistas e profissionais da
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saúde mental.
Para tanto, realiza atividades gratuitas de formação e

aperfeiçoamento de profissionais que atuam em diversos programas
públicos ligados ao atendimento de urgência de pessoas acometidas
por distúrbios psíquicos graves e por violência social; ainda, presta
assistência ao menor infrator e a toxicômanos.

Atua no Centro de Tratamento Psicanalítico de Curta Duração, onde
oferece tratamento psicanalítico gratuito a portadores de sofrimento
psíquico e não têm condições financeiras de arcar com o pagamento.
Possui, ainda, uma biblioteca especializada em saúde mental, que
disponibiliza para estudantes e profissionais da área, além de
participar do Projeto Biblioteca Itinerante.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, não deve ser acatada porque a entidade
modificou sua denominação, em sua segunda alteração estatutária,
passando a utilizar o nome grafado no art. 1º do projeto de lei em
análise.

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

nº 824/2007, em turno único, e pela rejeição da Emenda nº 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.086/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica
Renascer, com sede no Município de Cataguases.

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

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.086/2007 pretende declarar de utilidade pública
a Comunidade Terapêutica Renascer, com sede no Município de
Cataguases, que possui como objetivo primordial a recuperação de
dependentes de substâncias entorpecentes, tornando possível sua
reintegração social.

No cumprimento do seu propósito, conscientiza seus assistidos
sobre os danos que as substâncias alucinógenas podem causar;
oferece-lhes apoio moral e espiritual; promove palestras e pesquisas
para a maior divulgação dos malefícios decorrentes do uso de drogas;
celebra convênios com entidades públicas e 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 1.086/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.245/2007

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 a escola estadual localizada no
Município de Itaúna.

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 1.245/2007 pretende 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.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo
colegiado da referida escola, que, em reunião realizada no dia
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27/4/2007, homologou pela unanimidade dos votos de seus membros
a indicação do nome da Professora Geralda Magela Leão de Melo
para denominar essa unidade de ensino.

A homenageada nasceu em 1946, foi professora primária, assistente
social em escolas urbanas e rurais, orientadora e diretora da Escola
Estadual Maria Augusta de Faria durante o período de 1992 a 1997.
Merece destaque, também, sua ajuda por vários anos ao Asilo
Frederico Ozanan, ao internato Bom Pastor e à Apac Feminina.
Faleceu em 2005.

Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo que lhe seja prestada
homenagem duradoura por meio do empréstimo de seu nome para
denominar o referido bem público.

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

1.245/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.182/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

acrescenta dispositivo à Lei nº 14.699, de 6/8/2003, que dispõe sobre
formas de extinção e garantias do crédito tributário e dá outras
providências.

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.

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, ao propor a alteração da Lei nº

14.699, de 2003, é dar prioridade e preferência aos credores de
precatórios de natureza alimentar em atraso, com idade igual ou
superior a 70 anos, para pagamento pelo Poder Executivo, observada
a disponibilidade de caixa do Tesouro Estadual.

Na exposição de motivos que acompanha o projeto, o Advogado-
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Geral do Estado defende o alcance social da medida e faz alusão às
inúmeras normas legais que visam resguardar os direitos dos
cidadãos de idade avançada, em especial a Lei Federal n° 10.741, de
1°/10/2003, contendo o Estatuto do Idoso, cujos art s. 3° e 71 lhe
garantem, respectivamente, atendimento preferencial, imediato e
individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de
serviços, e prioridade na tramitação de processos e procedimentos e
na execução de atos e diligências judiciais. Ainda segundo a
exposição de motivos, quanto aos precatórios de natureza alimentar,
que incluem o pagamento da correção de salários, pensões e
aposentadorias, os arts. 33 e 78 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias lhes reconhecem tratamento diferenciado,
ao não inseri-los entre aqueles passíveis de pagamento parcelado.

Conforme o art. 25 da Lei nº 16.314, de 10/8/2006, que dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício
financeiro de 2007 e dá outras providências, a despesa com
precatórios judiciários e cumprimento de sentenças judiciais será
programada, na Lei Orçamentária, em dotação específica da unidade
orçamentária responsável pelo débito. O seu § 1º estabelece que os
órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal alocarão os
recursos para as despesas com precatórios judiciários, em suas
propostas orçamentárias, com base na relação de débitos
apresentados até 1º/7/2006, de acordo com o § 1º do art. 100 da
Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 30, de 13/9/2000. O art. 24 do Projeto de Lei nº
1.070/2007, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício financeiro de 2008 e dá outras
providências, contém as mesmas determinações para o próximo
exercício. Cabe ressaltar que o projeto traz a ressalva de que deve ser
observada a disponibilidade de caixa do Tesouro Estadual no
pagamento dos precatórios a esses credores prioritários. Assim, do
ponto de vista financeiro-orçamentário, não há óbices a sua
aprovação, uma vez que não implica comprometimento do equilíbrio
orçamentário, nem tampouco das finanças do Estado.

Por entender que a proposição deve guardar consonância com as
disposições constantes no Estatuto do Idoso, que procura assegurar



741

tratamento diferenciado para as pessoas com idade igual ou superior
a 60 anos, assim como abranger as pessoas que vieram a aposentar-
se por invalidez, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a
Emenda nº 1.

No entanto, segundo a referida exposição de motivos, a proposta do
projeto em beneficiar aqueles a partir dos 70 anos é realista e
razoável, por atentar para o fator financeiro, dadas as limitações de
caixa do Estado, e para o fator sociológico, tendo em vista a gradativa
extensão da longevidade de nossos cidadãos. Sobre este aspecto, é
citado, na exposição de motivos, estimativas do IBGE que
demonstram que a chamada “terceira idade” experimenta crescimento
gradual, enquanto a tendência da população total é de se estabilizar.

Desse modo, a fim de garantir a efetividade dos objetivos da
proposição, somos levados a discordar da emenda apresentada pela
Comissão que nos antecedeu.

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

1.182/2007 no 1º turno, na forma original, e pela rejeição da Emenda
nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.221/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é do Governador do Estado e visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Vicente de
Minas o imóvel que especifica.

A matéria foi preliminarmente examinada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal. Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no
âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.221/2007 tem por objetivo conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer
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transferência de titularidade de bem público ao patrimônio do
Município de São Vicente de Minas, constituído de terreno urbano
edificado, com área de 2.750m², situado na Rua Visconde do Rio
Branco, nº 380, nesse Município, incorporado ao patrimônio do Estado
em 1959 por doação de particulares, sem a imposição de cláusula de
destinação.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o
imóvel será destinado ao funcionamento de escola municipal.
Ademais, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma
vez que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio
do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista.

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. Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art.
105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.221/2007 no 1° turno.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Helvécio -

Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 22/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre critério para apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF -
, para fins de distribuição do ICMS aos Municípios, nas operações de
circulação de mercadorias, na situação que especifica.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, retorna a
proposição a esta Comissão para, nos termos do art. 189 do
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Regimento Interno, receber parecer de 2º turno, cabendo-nos ainda
elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto original visava a disciplinar a repartição da receita do

ICMS entre os Municípios, referente às operações tributáveis
realizadas por meio de oleoduto, gasoduto e mineroduto no Estado de
Minas Gerais.

Após profunda análise realizada no 1º turno, foi apresentado nesta
Comissão o Substitutivo nº 1 ao projeto, disciplinando a forma de
apuração do valor adicionado ocorrido nos estabelecimentos que se
situem no território de mais de um Município, viabilizando a sua
apuração em nosso Estado, na forma que determina a Lei
Complementar Federal nº 63, de 1990.

O substitutivo, aprovado no 1º turno, pretende garantir aos
Municípios de Minas a participação do valor adicionado ocorrido em
seus territórios, quando o domicílio fiscal se situar no território de outro
Município. É o caso de indústrias, mineradoras e produtores rurais
cujo estabelecimento fica na divisa de um ou mais Municípios, sendo
o valor adicionado informado na íntegra para o Município onde está o
seu domicílio fiscal. O domicílio fiscal, nesse caso, pode ser definido
por escolha do contribuinte, conforme determina a legislação em vigor,
identificando por conseqüência o Município de inscrição daquele
estabelecimento no cadastro de contribuintes do ICMS do Estado.

Segundo o § 1º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 63, de
1990, “O valor adicionado corresponderá, para cada Município, ao
valor das mercadorias saídas acrescido do valor das prestações de
serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas,
em cada ano civil”.

Ratificando a decisão desta Comissão no 1º turno, este relator
entende que o vencido no 1º turno corrige distorção existente nos
procedimentos adotados na apuração no VAF e vai ao encontro de
inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. A
proposição apresenta alternativas para a correção desse problema de
modo a possibilitar o efetivo cumprimento da forma de apuração do
valor adicionado, de acordo com o que determina a Lei Complementar
Federal nº 63, de 1990.
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

22/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada -

Agostinho Patrús Filho - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 22/2007

(Redação do Vencido)
Acrescenta dispositivos ao art. 3º da Lei nº 13.803, de 27 de

dezembro de 2000.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000, fica

acrescido dos §§ 3º e 4º, com a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
§ 3º - Na hipótese de não haver o acordo previsto no ‘caput’ deste

artigo, o contribuinte do imposto, ao prestar sua declaração anual,
informará os valores adicionados nas operações realizadas no
território de cada Município.

§ 4° - Na ocorrência de descumprimento do disposto no parágrafo
anterior ou na hipótese do recurso a que se refere o § 6º do art. 1º, a
Secretaria de Estado de Fazenda apurará o valor adicionado.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no primeiro dia do exercício subseqüente ao de sua
publicação.

PARECER PARA O 2º 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 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
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O Projeto de Lei nº 176/2007, na forma aprovada no 1º turno,
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Maria do
Suaçuí o imóvel constituído de terreno com área de 1.566,00m²,
situado no Distrito de Poaia, nesse Município.

Em atendimento ao interesse coletivo, o imóvel destina-se à
construção de uma quadra poliesportiva. Findo o prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, se não lhe tiver
sido dada essa destinação, ele reverterá ao patrimônio do Estado.

Para a transferência de titularidade de bens públicos, ainda que para
outro ente da Federação, a autorização legislativa é exigência do art.
18 da Constituição do Estado, do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de
1993, e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Por atender aos preceitos legais que versam sobre a matéria e não
causar repercussão na Lei Orçamentária, a alienação autorizada pelo
projeto de lei em análise não encontra óbice a sua efetivação.

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

176/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Patrús Filho - Lafayette de Andrada.
PROJETO DE LEI Nº 176/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 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
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
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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.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 722/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem
como objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Itaguara o imóvel que menciona.

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 722/2007, na forma aprovada no 1º turno,

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itaguara imóvel
constituído de terreno edificado, com área de 360,00m², situado nesse
Município.

O referido imóvel destina-se ao funcionamento de secretarias
municipais, o que vem ao encontro do interesse coletivo, pois assim a
comunidade terá mais fácil acesso aos serviços prestados pela
administração pública local.

Cabe ressaltar que, no âmbito constitucional, a necessidade de
autorização legislativa para a alienação de patrimônio público é
prevista no art. 18 da Constituição do Estado; no plano
infraconstitucional, essa exigência está contida no art. 17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitação 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.

Reiteramos nossa aquiescência à proposta em tela, pois a
pretendida alienação atende aos preceitos legais que versam sobre a
matéria e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
722/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião

Helvécio - Agostinho Patrús Filho - Antônio Júlio.
PROJETO DE LEI Nº 722/2007

(Redação do Vencido)
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 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.
PARECER PARA O 2º 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
autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de Delta.

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 1.027/2007 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Delta imóvel com área de
15.752,03m², situado nesse Município, para que, em conformidade
com o interesse público, ali sejam construídas as instalações da
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Escola Municipalizada Ana de Castro Cançado, de um centro
municipal de cultura e lazer e de um ginásio poliesportivo.

A autorização legislativa para a transferência do domínio de bem
público, objeto da 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.

Cabe ressaltar que não há óbice à aprovação do projeto por esta
Casa, uma vez que a pretendida alienação atende aos preceitos
legais que disciplinam a matéria e não tem repercussão na Lei
Orçamentária.

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

1.027/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Patrús Filho - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.028/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame, do Governador do Estado, visa 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 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 § 1º do referido art. 189, este parecer contém a
redação do vencido.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.028/2007, na forma aprovada no 1º turno,

desobriga o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 7.013, de
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22/6/77, doado ao Município de São Lourenço, de dar-lhe a
destinação prevista no parágrafo único do art. 1º da citada lei, no que
se refere à área de 3.767,50m² da área total do terreno.

Na defesa do interesse público, a proposição preceitua que a
referida fração do terreno terá como finalidade abrigar a sede do
serviço militar e que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe
for dada essa finalidade.

Ressalte-se que, para a transferência de domínio de patrimônio
público, ainda que para outro ente da federação, é exigida autorização
legislativa, em obediência ao disposto 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 o projeto de lei em análise atende aos preceitos
legais que versam sobre a matéria, além de não representar despesas
para o erário nem acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.028/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 1.028/2007

(Redação do Vencido)
Desobriga o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 7.013, de 22

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
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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.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.141/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Alberto Pinto Coelho, visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pains 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 1.141/2007 tem como finalidade autorizar a

transferência ao Município de Pains de imóvel com 7.237,35m²,
situado nesse Município, para o funcionamento de uma praça pública
de lazer e prática desportiva e para a construção de uma via pública,
em benefício de toda a comunidade. Em defesa do interesse público,
o art. 2º do projeto prevê o retorno do imóvel ao patrimônio do Estado,
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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.

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

1.141/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada - Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 754/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 754/2007, de autoria do Deputad o Elmiro

Nascimento, que declara de utilidade pública a Associação dos
Criadores Amadores de Pássaros do Alto Paranaíba - Acapap -, com
sede no Município de Patos 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° 754/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Criadores Amadores

de Pássaros do Alto Paranaíba - Acapap -, com sede no Município de
Patos de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos
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Criadores Amadores de Pássaros do Alto Paranaíba - Acapap -, com
sede no Município de Patos de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 906/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 906/2007, de autoria do Deputad o Tiago Ulisses,

que declara de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais
Rosa de Sarom do Senhor Jesus de Extrema - Apaex -, com sede no
Município de Extrema, 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° 906/2007
Declara de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais

Rosa de Sarom do Senhor Jesus de Extrema - Apaex -, com sede no
Município de Extrema.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Protetora

dos Animais Rosa de Sarom do Senhor Jesus de Extrema - Apaex -,
com sede no Município de Extrema.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 976/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 976/2007, de autoria do Deputad o Inácio Franco,

que declara de utilidade pública a Associação Universal Salve a
Natureza - Usan -, 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
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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° 976/2007
Declara de utilidade pública a entidade Universal Salve a Natureza -

Usan -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica  declarada  de utilidade pública a e ntidade Universal

Salve a Natureza - Usan -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 997/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 997/2007, de autoria do Deputad o Paulo

Guedes, que declara de utilidade pública a Associação dos
Pescadores Artesanais de Manga - Aspema -, com sede no Município
de Manga, 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° 997/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores

Artesanais de Manga - Aspema -, com sede no Município de Manga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Pescadores Artesanais de Manga - Aspema -, com sede no Município
de Manga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
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PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 70 AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 17/2007

(Nova redação, nos termos do art. 138, § 1º, do Regimento Interno)
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Projeto de Lei Complementar nº 17/2007, do Procurador-Geral do

Estado, altera dispositivos 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 foi apreciada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria. Em seguida, a Comissão
de Administração Pública, em sua análise de mérito, opinou pela
aprovação da proposta na forma original. A Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, por sua vez, não encontrou impedimento à
tramitação da matéria e opinou por sua aprovação, também na forma
original.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas em
Plenário as Emendas nºs 1 a 70, que vêm a esta Comissão para
receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Na fase de discussão das emendas por esta Comissão, foram
aprovadas sugestões de novas emendas que foram, em decorrência
da aprovação, acatadas por este relator, dando ensejo à apresentação
de nova redação do parecer, nos termos do § 1º do art. 138 do
Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição em tela é dar nova redação ao § 2º do art.

18 e acrescentar os incisos XV e XVI, bem como os §§ 5º, 6º e 7º, ao
art. 119 da Lei Complementar nº 34, de 1994.

A modificação prevista para o art. 18 da referida lei complementar
estabelece que compete ao Procurador-Geral de Justiça disciplinar,
por meio de resolução, o pagamento de indenização decorrente da
designação de membros do Ministério Público para plantões em finais
de semana, feriados ou em razão de outras medidas urgentes. Por
sua vez, os dispositivos acrescentados ao art. 119 criam a gratificação
por acumulação de atribuições e reiteram a figura da indenização por
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plantões exercidos em finais de semana, feriados ou em razão de
outras medidas urgentes.

A proposição altera, ainda, o anexo da referida lei complementar,
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.

No decorrer da discussão do projeto em Plenário, foram
apresentadas 70 emendas, de autoria parlamentar. Todas elas
acrescentam ou modificam dispositivos da Lei Complementar nº 34.
Em especial, as emendas disciplinam a atuação dos Promotores de
Justiça e acrescentam dispositivos que visam a garantir mais
transparência à atuação desse órgão.

Embora reconhecendo o aspecto meritório das emendas
apresentadas, optamos por acatar as Emendas nºs 40 e 41 que, após
terem sido amplamente debatidas em Plenário, foram objeto de um
consenso entre a maioria dos parlamentares, tendo sido subscritas
pelos líderes do Bloco Social Democrata - BSD -, dos Democratas -
DEM -, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB -, do
Partido Verde - PV -, do Partido Democrático Trabalhista - PDT - e do
Partido Progressista - PP.

A Emenda nº 40 acrescenta, entre as competências do Procurador-
Geral de Justiça, a atribuição de instaurar procedimento investigatório
e de promover o inquérito civil para a defesa do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos
quando a responsabilidade for decorrente de ato praticado pelo Vice-
Governador do Estado, pelo Advogado-Geral do Estado, por
Secretário de Estado, membro da Assembléia Legislativa, magistrado,
membro do Ministério Público ou Conselheiro do Tribunal de Contas.
Visando a aperfeiçoar a matéria tratada na emenda, apresentamos
modificação que veda a delegação dessa competência pelo
Procurador-Geral de Justiça.

A Emenda nº 41 determina que a expedição de notificações e
requisições será encaminhada diretamente pelo Procurador-Geral de
Justiça quando os destinatários exclusivos para a prática do ato forem
o Governador do Estado, os membros do Poder Legislativo Estadual,
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os Magistrados, o Vice-Governador do Estado, os Conselheiros dos
Tribunais de Contas, os Secretários de Estado ou o Advogado-Geral
do Estado. Assim como procedemos com a emenda anterior,
apresentamos alteração, vedando a delegação dessa competência
exclusiva do Procurador-Geral de Justiça.

Durante a discussão no âmbito desta Comissão, foram
apresentadas propostas de emendas. Cinco delas, aprovadas pela
Comissão, foram incorporadas ao texto do substitutivo, por
favorecerem uma atuação mais transparente e eficaz do Ministério
Público, estando afinadas com o interesse social.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar n° 17/2007 na forma do Substitutivo nº  1, a seguir
apresentado, e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 6, 13 a 15, 19 a 35,
37, 39, 43 a 48, 50 a 54 e 56 a 69.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as
Emendas nºs 7 a 12, 16 a 18, 36, 38, 40 a 42, 49, 55 e 70.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera dispositivos da Lei Complementar n° 34, de 1 2 de setembro

de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do
Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 2° do art. 18 da Lei Complementar n° 34, de 12 de

setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 18 - (...)
§ 2° - Resolução do Procurador-Geral de Justiça dis ciplinará o

pagamento da indenização decorrente da designação prevista no
inciso XLIV do “caput” deste artigo.”.

Art. 2º - O inciso XIX do “caput” do art. 33 da Lei Complementar n°
34, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentado ao artigo o seguinte § 7°.

“Art. 33 - (...)
XIX - determinar a suspensão do exercício funcional de membro do

Ministério Público, em caso de verificação de incapacidade física ou
mental ou por participação em atividade político-partidária, salvo
quando em decorrência de suas funções institucionais;
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(...)
§ 7° - O convênio com os Poderes Executivo ou Legis lativo do

Estado ou de Município que envolva a cessão de bens ou de
servidores desses poderes será firmado pelo Procurador-Geral de
Justiça, mediante aprovação prévia do Conselho Superior do
Ministério Público.”.

Art. 3º - Ficam acrescentados ao art. 39 da Lei Complementar nº 34,
de 1994, os seguintes incisos XXVIII a XXXII, renumerando-se o
inciso XXVIII como XXXIII, e os seguintes §§ 3º e 4º, ficando a lei
acrescida dos Anexos II e III, na forma do Anexo desta lei, e passando
o Anexo da Lei Complementar nº 34, de 1994, a vigorar como Anexo I:

“Art. 39 - (...)
XXVIII - examinar em até noventa dias as informações e os

relatórios encaminhados por Comissão da Assembléia Legislativa
relativos a denúncia ou reclamação apresentada por qualquer pessoa
sobre irregularidade ou abuso cometido por membro do Ministério
Público, dando o encaminhamento que for de direito e instaurando, se
for o caso, o devido processo disciplinar, cujo ato de abertura será
publicado no órgão oficial do Estado;

XXIX - receber denúncia ou reclamação fundamentada apresentada
por qualquer pessoa, ainda que anônima, sobre irregularidade ou
abuso cometido por membro do Ministério Público, dando o
encaminhamento que for de direito e instaurando, se for o caso, o
devido processo disciplinar, cujo ato de abertura será publicado no
órgão oficial do Estado;

XXX - publicar no órgão oficial do Estado e manter disponível na
internet, a partir do dia 15 de cada mês, a relação dos inquéritos civis
e dos procedimentos investigatórios não concluídos no prazo de cento
e vinte dias contados da data de sua instauração, com o respectivo
número, data de abertura e nome do membro do Ministério Público
responsável;

XXXI - manter disponível na internet, a partir do dia 15 de março de
cada ano, relatório contendo as ações ajuizadas por membro do
Ministério Público no ano anterior, informações sobre sua tramitação
processual, conforme o Anexo II desta lei, e o resumo do dispositivo
das sentenças prolatadas no ano anterior relativas a ações propostas
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pelo Ministério Público em anos anteriores, na forma do Anexo III,
bem como o percentual de ações impetradas por membros do
Ministério Público julgadas procedentes ou improcedentes, em cada
Comarca;

XXXII - manter disponível na internet a relação dos processos em
andamento em todas as Comarcas que, nos termos do art. 74, XV, e
do art. 72, VIII, não tenham sido devolvidos no prazo legal, com
pareceres ou manifestações cabíveis, identificando a espécie e o
número do feito, o nome das partes, salvo nos casos de segredo de
justiça, e a data de recebimento dos autos.

(...)
§ 3º - Decorrido o prazo de noventa dias previsto no inciso XXVIII do

“caput” deste artigo sem decisão final do Corregedor-Geral, a
denúncia e o respectivo processo disciplinar serão encaminhados, na
situação em que se encontrarem, ao Conselho Nacional do Ministério
Público.

§ 4º - Serão encaminhados ao Conselho Nacional do Ministério
Público:

 I - o processo disciplinar instaurado em razão das denúncias e
reclamações a que se referem os incisos XXVIII e XXIX, após a sua
conclusão;

III - as denúncias e reclamações a que se referem os incisos XXVIII
e XXIX que não tenham ensejado a abertura de processo disciplinar.”.

Art. 4º - O art. 61 da Lei Complementar n° 34, de 1 994, fica
acrescido dos seguintes § 4° e 5º:

“Art. 61 - (...)
§ 4° - As Promotorias de Justiça mencionadas no art . 59 e neste

artigo serão exercidas pelo prazo de um ano, prorrogável uma vez por
igual período, por determinação expressa do Procurador-Geral de
Justiça, por meio de portaria publicada no órgão oficial do Estado.

§ 5° - O membro do Ministério Público somente poder á exercer
novamente promotoria já exercida na mesma Comarca após o
exercício de todos os membros daquela comarca na mesma
promotoria.”.

Art. 5º - Ficam acrescentados ao art. 66 da Lei Complementar nº 34,
de 1994, os seguintes §§ 2º a 7º, passando seu parágrafo único a



759

vigorar como § 1º:
“Art. 66 - (...)
§ 2º - Nas hipóteses do inciso VI do “caput” deste artigo, poderá o

Ministério Público propor a celebração de Compromisso de
Ajustamento de Conduta.

§ 3º - O Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado será
publicado na íntegra no órgão oficial do Estado e produzirá efeitos
após a sua publicação.

§ 4º - O pagamento das despesas com a publicação da matéria a
que se refere o § 3º será feito pelo Ministério Público, com recurso
orçamentário próprio, observadas as tabelas de cobrança da Imprensa
Oficial e vedada a transferência do ônus para o compromitente.”.

Art. 6º - A alínea “a” do inciso I e os incisos II, VII e IX do “caput” e
os §§ 1º e 9º do art. 67 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passam
a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao artigo os
§§ 10 a 15 a seguir:

“Art. 67 - (...)
I - (...)
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimento e,

em caso de não-atendimento não justificado, requerer ao Juiz
competente a condução coercitiva do depoente pelas Polícias Militar
ou Civil, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;

(...)
II - requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância

ou procedimento administrativo;
(...)
VII - solicitar, fundamentadamente, meios materiais e servidores

públicos, por prazo não superior a noventa dias, para o exercício de
atividades técnicas ou especializadas, nos procedimentos
administrativos afetos à sua área de atuação;

(...)
IX - requisitar, no exercício de suas atribuições, a proteção por força

policial em caso de ameaça de violência física;
(...)
§ 1º - As notificações e requisições previstas neste artigo, quando

tiverem como destinatários exclusivos para a prática do ato o
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Governador do Estado, os membros do Poder Legislativo estadual, os
Magistrados, o Vice-Governador do Estado, os Conselheiros do
Tribunal de Contas, os Secretários de Estado ou o Advogado-Geral do
Estado serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça,
mediante requerimento de membro do Ministério Público.

(...)
§ 9º - Na hipótese do inciso XIV do “caput” deste artigo, as

notificações e requisições, quando tiverem como destinatários
exclusivos para a prática do ato o Governador do Estado, os membros
do Poder Legislativo estadual, os Magistrados, o Vice-Governador do
Estado, os Conselheiros do Tribunal de Contas, os Secretários de
Estado ou o Advogado-Geral do Estado serão requeridas pelo
Procurador-Geral de Justiça.

§ 10 - Os inquéritos civis e os procedimentos investigatórios terão
início após a publicação, no órgão oficial do Estado, da portaria de
abertura, contendo o respectivo número, a data de abertura e o nome
do membro do Ministério Público responsável.

§ 11 - Os inquéritos civis e os procedimentos investigatórios serão
autuados e receberão numeração seqüencial.

§ 12 - Nos procedimentos previstos nas alíneas “a”, “b”, e “c” do
inciso I do “caput”, o membro do Ministério Público portará cópia da
publicação, no órgão oficial do Estado, da portaria de abertura do
respectivo inquérito civil ou procedimento investigatório.

§ 13 - O não-cumprimento do previsto no § 12 implicará falta grave e
afastamento imediato do membro do Ministério Público do respectivo
inquérito civil ou procedimento investigatório. “.

Art. 7º - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 34, de 1994, o
seguinte art. 68-A:

“Art. 68-A - Nas causas em que for vencido o Ministério Público, as
despesas processuais que o órgão for condenado a ressarcir, na
forma da legislação processual civil, correrão por conta de dotação
orçamentária específica do orçamento do Ministério Público.

Parágrafo único - Nos casos de dolo ou culpa, o membro do
Ministério Público responderá pelas despesas a que se refere o
“caput” deste artigo, nos termos da Lei n° 11.813, de 26 de janeiro de
1995.”.
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Art. 8º - Ficam acrescentados ao “caput” do art. 69 da Lei
Complementar nº 34, de 1994, os seguintes inciso XIII, XIV e XV,
passando os incisos XIII e XIV a vigorar, respectivamente, como
incisos XVI e XVII:

“Art. 69 - (...)
XIII - instaurar procedimentos investigatórios e promover o inquérito

civil nas hipóteses previstas no art. 129, II, da Constituição Federal, e
para a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos, quando a responsabilidade for
decorrente de ato praticado pelo Vice-Governador do Estado ou pelo
Advogado-Geral do Estado ou por Secretário de Estado, membro da
Assembléia Legislativa, Magistrado, membro do Ministério Público ou
Conselheiro do Tribunal de Contas, em razão de suas funções;

XIV - informar ao Presidente da Assembléia Legislativa, no prazo de
trinta dias contados do recebimento de relatório final de Comissão
Parlamentar de Inquérito que indique a prática de atos de sua
competência, as providências adotadas ou a justificativa da omissão;

XV - informar ao Presidente da Assembléia Legislativa, no prazo de
trinta dias contados do recebimento de solicitação de apuração e
investigação formulada por comissão permanente ou comissão
especial da Assembléia Legislativa, as providências adotadas ou a
justificativa da omissão; “.

Art. 9º - Fica acrescentado ao art. 72 da Lei Complementar nº 34, de
1994, o seguinte inciso XII, passando seu inciso XII a vigorar como
inciso XIII:

“Art. 72 - (...)
XII - informar, mensalmente, ao Corregedor-Geral do Ministério

Público, para efeito de publicação no órgão oficial, a relação dos
inquéritos civis e dos procedimentos investigatórios não concluídos no
prazo de cento e vinte dias contados da data de sua instauração,
identificando a espécie, o número, a data de abertura e o nome do
membro do Ministério Público responsável;”.

Art. 10 - Os incisos VIII, IX, XI e XXIII do art. 74 da Lei
Complementar nº 34, de 1994, passam a vigorar com a seguinte
redação, ficando o artigo acrescido do inciso XXXI que segue e
passando seu inciso XXXI a vigorar como inciso XXXII:
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“Art. 74 - (...)
VIII - expedir notificações e requisições e instaurar procedimentos

investigatórios nos casos afetos à sua área de atuação, salvo os que
tenham como destinatárias as autoridades a que se referem os §§ 1º e
9º do art. 67 e o inciso XIII do art. 69;

IX - inspecionar e fiscalizar cadeias públicas, manicômios judiciários,
estabelecimentos prisionais de qualquer natureza, hospitais públicos
ou conveniados e locais que abriguem idosos, crianças, adolescentes,
incapazes ou pessoas portadoras de deficiência, mediante
comunicação fundamentada aos dirigentes da instituição, com
antecedência mínima de vinte e quatro horas, adotando as medidas
cabíveis;

(...)
XI - fiscalizar e inspecionar as fundações privadas e as instituídas

pelo poder público, mediante comunicação fundamentada aos
dirigentes da instituição, com antecedência mínima de vinte e quatro
horas, adotando as medidas cabíveis;

 (...)
XXIII - inspecionar, periodicamente, estabelecimentos e órgãos de

tratamento e amparo à criança ou ao adolescente, públicos ou
privados, mediante comunicação fundamentada aos dirigentes da
instituição, com antecedência mínima de vinte e quatro horas,
adotando as medidas cabíveis;

(...)
XXXI - informar, mensalmente, ao Corregedor-Geral do Ministério

Público, para efeito de publicação no órgão oficial, a relação dos
inquéritos civis e dos procedimentos investigatórios não concluídos no
prazo de cento e vinte dias contados da data de sua instauração,
identificando a espécie, o número, a data de abertura e o nome do
membro do Ministério Público responsável;”.

Art. 11 - Ficam acrescentados ao art. 111 da Lei Complementar nº
34, de 1994, os seguintes incisos VII e VIII:

“Art. 111 - (...)
VII - instaurar inquérito penal ou promover procedimentos

investigatórios de natureza penal;
VIII - fiscalizar demonstrativo financeiro de pessoa jurídica de direito
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privado que não receba recurso público, ressalvadas as fundações
privadas e as entidades públicas constituídas na forma do direito
privado.”.

Art. 12 - Ficam acrescentados ao § 1º do art. 103 da Lei
Complementar nº 34, de 1994, os seguintes incisos IV a IX:

“Art. 103 - (...)
§ 1º - (...)
IV - abuso no direito de ação;
V - reiterada desídia nos processos em que atuar;
VI - reiteradas perdas dos prazos processuais;
VII - omissão de manifestação nos processos em que a participação

do Ministério Público for determinada nos códigos processuais;
VIII - ação temerária;
IX - litigância de má-fé.”.
Art. 13 - O art. 119 da Lei Complementar n° 34, de 1994, passa a

vigorar acrescido dos seguintes incisos XV e XVI e §§ 5º, 6º e 7º:
“Art. 119 - (...)
XV - gratificação por cumulação de atribuições;
XVI - indenização por plantões exercidos em finais de semana, em

feriados ou em razão de outras medidas urgentes.
(...)
§ 5° - Resolução do Procurador-Geral de Justiça dis ciplinará o

pagamento da gratificação por cumulação de atribuições, no valor de
até 15% (quinze por cento) do valor do subsídio, ao membro do
Ministério Público que for designado, nos termos do art. 200 desta lei,
para atender, concomitantemente, em substituição, mais de uma
Procuradoria de Justiça ou Promotoria de Justiça na mesma Comarca
em que for titular.

§ 6° - O membro do Ministério Público que integrar a escala de
plantão em finais de semana, em feriados ou em razão de medidas
urgentes poderá fazer jus a indenização fixada por resolução do
Procurador-Geral de Justiça.

§ 7º - O servidor do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público que prestar serviço de apoio ao membro do
Ministério Público durante o plantão mencionado no § 6º poderá fazer
jus a gratificação fixada por resolução do Procurador-Geral de
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Justiça.”.
Art. 14 - Nos termos do art. 269 da Lei Complementar nº 34, de

1994, a Comarca de Sabará, de segunda entrância, será composta
por três Promotorias de Justiça e as Comarcas de Igarapé e Nova
Serrana passam a classificar-se como de segunda entrância e ficam
compostas por duas Promotorias de Justiça, respectivamente,
procendendo-se às alterações correspondentes no Anexo da Lei
Complementar nº 34, de 1994

Art. 15 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
complementar correrão à conta das dotações orçamentárias
consignadas ao Ministério Público.

Art. 16 - A implementação do disposto nesta lei complementar
observará o estabelecido no art. 169 da Constituição da República e
as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 17 - Fica revogado o inciso VI do art. 67 da Lei Complementar nº
34, de 1994.

Art. 18 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2007
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrús Filho - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio - Elisa Costa (voto
contrário).

Anexo I
(a que se refere o art. 3º da Lei Complementar nº ...., de ..... de .......

de 2007)
  * -  A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o inciso XXXI do
art. 39 da Lei Complementar nº 34, de 1994) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 11.7.2007.
  * -  A tabela referente ao Anexo III (a que se refere o inciso XXXI do
art. 39 da Lei Complementar nº 34, de 1994) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 11.7.2007.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2007

ATAS
ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/7/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício nº 2/2007 (encaminha o
Projeto de Lei Complementar nº 26/2007), do Presidente do Tribunal
de Justiça - Ofício nº 3/2007 (encaminha solicitação de retirada de
tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 17/2007), do
Procurador-Geral de Justiça - Propostas de Ação Legislativa nºs 2 a
28/2007, de Autoria Popular - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.361 a 1.367/2007
- Requerimentos nºs 829 a 854/2007 - Requerimentos da Deputada
Ana Maria Resende e dos Deputados Sebastião Costa, Agostinho
Patrús Filho, Dinis Pinheiro e Dalmo Ribeiro Silva - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Meio Ambiente e do Deputado Neider
Moreira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Hely
Tarqüínio, Paulo Cesar, André Quintão, Sargento Rodrigues e Durval
Ângelo - Registro de presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras do Sr.
Presidente - Designação de Comissões: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 35/2007
- Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Agostinho Patrús
Filho, Dinis Pinheiro e Dalmo Ribeiro Silva; deferimento -
Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do
Deputado Durval Ângelo - Requerimento do Deputado Adalclever
Lopes; deferimento; discurso do Deputado Vanderlei Miranda - 2ª
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 68/2007; discurso do Deputado Antônio Júlio;
encerramento da discussão - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto
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Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra
- Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - 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 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 Paulo Cesar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

OFÍCIO Nº 2/2007
Belo Horizonte, 29 de junho de 2007.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos

arts. 66, inciso IV, alíneas “a” e “c”, e 104, incisos II e IV, da
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Constituição do Estado de Minas Gerais, o anexo projeto de lei
complementar que visa a alterar a Lei Complementar nº 59, de 18 de
janeiro de 2001, modificada pela referida Lei Complementar nº
85/2005, especialmente no que se refere à divisão judiciária do
Estado.

Ao ensejo, renovo-lhe protestos de estima e consideração.
Desembargador Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 26/2007

Altera a Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro d e 2001, que
contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei Complementar n° 59, de 1 8 de janeiro de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - O território do Estado, para a administr ação da justiça, em

primeira instância, divide-se em comarcas, conforme a relação
constante de Anexos desta lei complementar.

Parágrafo único - A prestação jurisdicional no Estado, em segunda
instância, compete ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça
Militar.".

Art. 2° - O art. 2° da Lei Complementar n° 59, de 1 8 de janeiro de
2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - A Corte Superior do Tribunal de Justiça, nas condições e
limites que estabelecer, poderá estender a jurisdição dos juízes de
primeiro grau para comarcas, contíguas ou não, visando aos
seguintes objetivos:

I - solução para acúmulo de serviço que não enseje criação de vara
ou comarca;

II - produção mínima que justifique o cargo.
Parágrafo único - Pelo deslocamento, o magistrado terá direito a:
I - diária para alimentação;
II - ajuda de custo para transporte, caso não se forneça veículo

oficial ou fornecido pelo Poder Judiciário;
III - diária para pousada, quando a distância for superior a cento e

cinqüenta quilômetros e ocorrer pernoite.”.
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Art. 3° - A alínea "a" do inciso II do art. 5° da L ei Complementar n°
59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentada ao inciso a seguinte alínea "c":

"Art. 5° - (...)
II - (...)
a) edifício público de domínio do Estado com capacidade e

condições para a instalação de fórum, delegacia de polícia, cadeia
pública, quartel do destacamento policial e centro de internação para
adolescentes em conflito com a lei;

(...)
c) estimativa justificada de distribuição média de, no mínimo, cem

feitos judiciais por mês.".
Art. 4° - O inciso I do § 5° do art. 6° e o art. 8°  da Lei Complementar

n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte red ação:
"Art. 6° - (...)
§ 5° - (...)
I - dois serviços de Tabelionato de Notas;
(...)
Art. 8° - As comarcas se classificam como:
I - de entrância especial, aquelas com população de duzentos e

cinqüenta mil ou mais habitantes;
II - de segunda entrância, aquelas com até duzentos e cinqüenta mil

habitantes e duas ou mais varas;
III - de primeira entrância, aquelas com um só Juiz.
§ 1º - Nas revisões bienais estabelecidas no art. 104, inciso IV, da

Constituição do Estado, a partir daquela prevista para o ano de 2009,
o Tribunal de Justiça obedecerá, para a classificação das comarcas, a
última estimativa da população divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.

§ 2º - Efetivada a revisão bienal estabelecida no art. 104, inciso IV,
da Constituição do Estado, a classificação das comarcas permanecerá
inalterada, até a próxima revisão, ainda que a população de alguma
delas ultrapasse os duzentos e cinqüenta mil habitantes.

Art. 5° - Os §§ 1° e 4° do art. 10 da Lei Complemen tar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentados ao artigo os seguintes §§ 9°, 10 e 11 :



769

“§ 1° - Nas comarcas onde houver mais de um Juiz de  Direito, a
Corte Superior do Tribunal de Justiça fixará, mediante resolução, a
distribuição de competência das varas e das unidades jurisdicionais
do Sistema dos Juizados Especiais existentes.

(...)
§ 4° - A instalação das comarcas, das varas e das u nidades

jurisdicionais do Sistema dos Juizados Especiais criadas por esta lei
complementar será determinada pela Corte Superior do Tribunal de
Justiça, por meio de resolução, de acordo com a necessidade da
prestação jurisdicional e após a verificação, pela Corregedoria-Geral
de Justiça, das condições de funcionamento e, pela Presidência do
Tribunal de Justiça, da disponibilidade de recursos financeiros.

(...)
§ 9° - Funcionará na Comarca de Belo Horizonte o Ce ntro de Apoio

Jurisdicional, composto por Juízes de Direito Auxiliares, com
competência para substituição e cooperação, com estrutura
determinada pela Corte Superior do Tribunal de Justiça, mediante
resolução.

§ 10 - Os Juízes do Sistema dos Juizados Especiais exercerão suas
funções nas unidades jurisdicionais previstas no art. 84-C desta lei
complementar.

§ 11 - Para expedir a resolução prevista no § 4° de ste artigo, a Corte
Superior exigirá a estimativa justificada de distribuição média, por
mês, de:

I - cem processos, para instalação de vara;
II - cento e sessenta processos para cada Juiz, em se tratando de

unidade jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais.".
Art. 6º - O "caput" do art. 14 da Lei Complementar n° 59, de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14 - O Presidente, os Vice-Presidentes e o Corregedor-Geral de

Justiça não integrarão as Câmaras, mas ficarão vinculados ao
julgamento dos processos que lhes tenham sido distribuídos até o dia
da eleição, participando, também, da votação nas questões
administrativas.".

Art. 7° - Fica acrescentado ao "caput" do art. 16 d a Lei
Complementar n° 59, de 2001, o seguinte inciso V, f icando o inciso V
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renumerado para inciso VI e o inciso VI renumerado para inciso VII,
com a seguinte redação:

"Art. 16 - (...)
V - o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
(...)
VII - as Câmaras e os demais órgãos que forem previstos em seu

Regimento Interno.".
Art. 8° - O art. 18 da Lei Complementar n° 59, de 2 001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18 - A Corte Superior do Tribunal de Justiça é composta de

vinte e cinco Desembargadores, respeitada a representação de
advogados e membros do Ministério Público prevista no art. 94 da
Constituição Federal, para o exercício das atribuições jurisdicionais e
administrativas delegadas da competência do Tribunal Pleno,
provendo-se treze das vagas por antigüidade e doze por eleição pelo
Tribunal Pleno, à medida que ocorrerem.".

Art. 9º - Fica acrescentado ao art. 59 da Lei Complementar n° 59, de
2001, o seguinte parágrafo único:

"Art. 59 - (...)
Parágrafo único - As Varas de Fazenda Pública e Autarquias

poderão ter competência, na forma estabelecida em resolução da
Corte Superior do Tribunal de Justiça, para o julgamento das causas
cíveis que envolvam questões relacionadas ao meio ambiente.".

Art. 10 - A alínea "c" do inciso III do art. 61 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentadas ao inciso as seguintes alíneas "g", "h" e "i":

"Art. 61 - (...)
III - (...)
c) detração e remição da pena;
(...)
g) fixação das condições do programa de regime aberto e da

suspensão condicional da pena, se a decisão penal condenatória for
omissa;

h) realização das audiências admonitórias, nas hipóteses de regime
aberto ou suspensão condicional da pena;

i) execução provisória da pena, assim entendida aquela que recaia
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sobre o reeducando preso, proveniente de decisão condenatória,
independentemente do trânsito em julgado para qualquer das partes;".

Art. 11 - O art. 62 da Lei Complementar n° 59, de 2 001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 62 - Compete ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude e do
Idoso exercer as atribuições definidas na legislação especial sobre
menores, bem como as de fiscalização, orientação e apuração de
irregularidades de instituições, organizações governamentais e não
governamentais, abrigos, instituições de atendimento e congêneres,
que lidam com o idoso, garantindo-lhes as medidas de proteção e
atendimento prioritário previstas na Lei Federal n° 10.741, de 1° de
outubro de 2003, salvo aquelas cuja competência específica couber
aos demais juízos do Poder Judiciário Estadual.

Parágrafo único - Nas comarcas em que não houver vara com a
competência específica a que se refere o "caput", cabe ao
Corregedor-Geral de Justiça designar, bienalmente, o Juiz de Direito
competente para tais atribuições, permitida uma recondução e sua
substituição, quando convier.".

Art. 12 - A Seção III do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei
Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Seção III
Dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Subseção I
Da Estrutura do Sistema dos Juizados Especiais

Art. 82 - São órgãos que integram o Sistema dos Juizados
Especiais:

I - o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
II - as Turmas Recursais;
III - os Juizados Especiais.

Subseção II
Do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais

Art. 83 - O Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados
Especiais terá sua composição e atribuições estabelecidas em
Resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Subseção III



772

Das Turmas Recursais
Art. 84 - Para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões

dos Juizados Especiais, as comarcas serão divididas em grupos
jurisdicionais, constituídos por uma ou mais Turmas Recursais,
conforme dispuser a Corte Superior, por proposta do Conselho de
Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais.

§ 1° - A Turma Recursal terá três Juízes titulares e três Juízes
suplentes, escolhidos entre os que atuam nas comarcas integrantes
do respectivo grupo jurisdicional.

§ 2° - Os integrantes da Turma Recursal serão indic ados pelo
Conselho de Supervisão e Gestão e, se a indicação for aprovada pela
Corte Superior, serão designados para um período de dois anos,
permitida a recondução.

§ 3° - É vedada ao Juiz de Direito indicado para in tegrar Turma
Recursal a recusa à indicação e à primeira recondução.

§ 4° - Quando o interesse da prestação jurisdiciona l recomendar,
poderão os Juízes suplentes ser convocados para atuar
simultaneamente com os titulares.

§ 5° - A Corte Superior, mediante proposta do Conse lho de
Supervisão e Gestão, poderá criar Turmas Recursais, definindo, no
ato da criação, sua sede e competência territorial.

Art. 84-A - Compete à Turma Recursal processar e julgar recursos,
embargos de declaração de seus acórdãos, mandados de segurança
e ‘habeas corpus’ contra atos de Juízes de Direito do Sistema, e
contra seus próprios atos.

Parágrafo único - Compete ao Juiz-Presidente de Turma Recursal
processar e exercer o juízo de admissibilidade de recursos
extraordinários contra decisões da Turma e presidir o processamento
do agravo de instrumento interposto contra suas decisões.

Art. 84-B - Os serviços de escrivania das Turmas Recursais serão
realizados na secretaria de unidade jurisdicional do Juizado Especial
da comarca sede para tanto indicada pelo Conselho de Supervisão e
Gestão.

Subseção IV
Dos Juizados Especiais e suas Unidades Jurisdicionais

Art. 84-C - Os Juizados Especiais são constituídos de unidades
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jurisdicionais compostas por, no máximo, três Juízes de Direito.
§ 1° - Nas comarcas onde houver um só cargo de juiz  do Sistema

dos Juizados Especiais, haverá uma unidade jurisdicional.
§ 2° - Nas comarcas onde houver dois ou mais cargos  de juiz do

Sistema dos Juizados Especiais, haverá uma ou mais unidades
jurisdicionais, conforme dispuser a Corte Superior.

§ 3° - Nas comarcas onde houver apenas uma unidade jurisdicional,
a competência será plena e mista.

§ 4° - Nas comarcas onde houver mais de uma unidade  jurisdicional,
a Corte Superior fixará a distribuição de competência entre elas.

§ 5° - As unidades jurisdicionais de mesma competên cia serão
numeradas ordinalmente.

§ 6° - Poderão atuar nas unidades jurisdicionais, q uando necessário,
Juízes de Direito Auxiliares e Juízes de Direito Substitutos,
designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com a mesma
competência dos titulares.

§ 7° - Cada unidade jurisdicional contará com uma s ecretaria, cuja
lotação será definida pela Corte Superior, mediante resolução.

§ 8° - Na Comarca de Belo Horizonte, um dos Juízes de Direito do
Sistema dos Juizados Especiais será designado pelo Corregedor-
Geral de Justiça para exercer a função de Juiz-Coordenador dos
Juizados Especiais da referida Comarca.

§ 9° - A designação prevista no § 8° deste artigo s erá feita para
período correspondente, no máximo, ao mandato do Corregedor-Geral
de Justiça que fizer a indicação, permitida nova indicação.

§ 10 - O cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais
de que seja titular o Juiz designado nos termos do § 8° deste artigo
permanecerá vago durante o período em que seu titular exercer a
função de Juiz-Coordenador dos Juizados Especiais da Comarca de
Belo Horizonte.

§ 11 - Cessado o exercício da função de Juiz-Coordenador dos
Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte, o Juiz reassumirá,
imediatamente, o exercício do cargo do Sistema dos Juizados
Especiais de que é titular.

§ 12 - A juízo do Presidente do Tribunal de Justiça, mediante
solicitação do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados
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Especiais, um dos Juízes de Direito do Sistema dos Juizados
Especiais da Comarca de Belo Horizonte poderá, temporariamente,
ser dispensado de suas atividades jurisdicionais de 1º grau, a fim de
auxiliar o Juiz-Coordenador, na hipótese de excesso de trabalho a
cargo deste.

Art. 84-D - Os cargos de Juiz de Direito que integram o Sistema dos
Juizados Especiais de uma mesma comarca serão numerados
ordinalmente.

§ 1° - A titularização do Magistrado nos Juizados E speciais dar-se-á,
em cada comarca, mediante promoção ou remoção para um dos
cargos a que se refere o "caput" deste artigo.

§ 2° - Se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, a
Corte Superior, por proposta do Conselho de Supervisão e Gestão
dos Juizados Especiais, poderá determinar a movimentação do Juiz
de uma para outra unidade jurisdicional da mesma comarca.

Art. 84-E - Atuarão nos Juizados Especiais como auxiliares da
Justiça os conciliadores, escolhidos dentre pessoas de reconhecida
capacidade e reputação ilibada, preferentemente bacharéis em
Direito.

§ 1° - A atividade do conciliador é considerada ser viço público
honorário de relevante valor.

§ 2° - O efetivo desempenho da função de conciliado r, de forma
ininterrupta, durante mais de dois anos, será considerado título em
concurso para carreiras jurídicas do Estado.

Art. 84-F - Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais têm
competência para o processamento, a conciliação, o julgamento e a
execução por título judicial ou extrajudicial das causas cíveis de menor
complexidade e de infrações penais de menor potencial ofensivo
definidas pelas Leis federais n° 9.099, de 26 de se tembro de 1995, e
n° 10.259, de 12 de julho de 2001.

Art. 84-G - Na Comarca onde não existir ou onde não tiver sido
instalada unidade jurisdicional de Juizado Especial, os feitos da
competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais tramitarão
perante o Juiz de Direito com jurisdição comum e respectiva
secretaria, observado o procedimento especial estabelecido na Lei
Federal n° 9.099, de 1995.
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Subseção V
Do Funcionamento dos Juizados Especiais

Art. 85 - Os Juizados Especiais poderão funcionar
descentralizadamente, em unidades instaladas em municípios ou
distritos que compõem as comarcas, bem como nos bairros do
município sede, até mesmo de forma itinerante, por proposta do
Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais e
autorização da Corte Superior.

Art. 85-A - Os Juizados Especiais funcionarão em dois ou mais
turnos, mediante proposta do Conselho de Supervisão e Gestão dos
Juizados Especiais e autorização da Corte Superior.

Art. 85-B - Os Serviços Auxiliares da Justiça, previstos no art. 252
desta lei complementar, sem prejuízo do desempenho de suas
atribuições, darão apoio aos Juizados Especiais.".

Art. 13 - O § 3° do art. 89 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 89 - (...)
§ 3° - A garantia da inamovibilidade não impedirá a  remoção por

interesse público.".
Art. 14 - O art. 99 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 99 - Da contagem para fins de adicionais por tempo de serviço

e férias-prêmio serão deduzidos os afastamentos resultantes de faltas
injustificadas e da disponibilidade por interesse público prevista no
inciso III do art. 140 desta Lei Complementar.”.

Art. 15 - O art. 102 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 102 - A remoção e a disponibilidade por interesse público
impedirão a contagem do período de trânsito como de serviço, salvo
para efeito de aposentadoria.

Parágrafo único - Do magistrado removido ou colocado em
disponibilidade por interesse público contar-se-á, para efeito de
antiguidade, o tempo de serviço prestado anteriormente, se voltar ao
cargo.”.

Art. 16 - O "caput" do art. 108 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 108 - Na mesma comarca, distrito ou subdistrito, não poderão
servir conjuntamente, como Juiz, Promotor de Justiça ou como
qualquer dos servidores relacionados nos arts. 251 e 256 desta lei
complementar, parentes em grau indicado no art. 107, aplicando-se,
em caso de promoção por antigüidade, a regra do ‘caput’ desse
artigo.".

Art. 17 - O inciso III do art. 114 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 114 - (...)
III - gratificação por hora-aula no exercício da docência em escolas

da magistratura, na forma da lei;”.
Art. 18 - O inciso III do “caput” e o § 3º do art. 140 da Lei

Complementar nº 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 140 - (...)
III - por interesse público, no caso e na forma estabelecidos na

Constituição da República.
(...)
§ 3º - Decretada a disponibilidade por interesse público, o recurso

que for interposto não terá efeito suspensivo, e o magistrado perderá
imediatamente a função jurisdicional.”.

Art. 19 - O inciso III do art. 143 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 143 - (...)
III - em razão de disponibilidade ou remoção por interesse público,

até o reaproveitamento.”.
Art. 20 - O Capítulo XI do Título I do Livro III da Lei Complementar nº

59, de 2001, que trata da Disciplina Judiciária, passa a ter a seguinte
redação:

“CAPÍTULO XI
Da Disciplina Judiciária

Seção I
Dos Deveres do Magistrado

Art. 145 - São deveres do magistrado:
I - cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e

exatidão, as disposições legais e os atos de seu ofício;
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II - não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou
despachar;

III - determinar as providências para que os atos processuais se
realizem nos prazos legais;

IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério
Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares
da Justiça e atender aos que o procurarem, a qualquer momento,
quando se tratar de providência que reclame e possibilite solução de
urgência;

V - residir na sede da comarca, salvo autorização em contrário,
motivada, do Tribunal de Justiça, por sua Corte Superior;

VI - comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente ou a
sessão e não se ausentar injustificadamente antes de seu término;

VII - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados,
especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos,
mesmo não havendo reclamação das partes;

VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e na particular;
IX - permanecer de plantão, quando escalado, nos fins de semana e

feriados, com direito a compensação ou a indenização, paga nos
termos do parágrafo único do art. 117 desta Lei Complementar;

X - responder as solicitações encaminhadas pelos órgãos do
Tribunal de Justiça nos prazos assinados, observando o prazo
máximo de setenta e duas horas nos casos de urgência.

Art. 146 - É vedado ao magistrado:
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função,

salvo uma de magistério;
II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em

processo;
III - dedicar-se à atividade político-partidária;
IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições

de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as
exceções previstas em lei;

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou,
antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou por exoneração;

VI - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, de
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economia mista inclusive, exceto como acionista ou quotista;
VII - exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil,

associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de
associação de classe e sem remuneração;

VIII - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre
processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo
depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos
judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no
exercício do magistério.

§ 1º - O exercício de cargo ou função de magistério será permitido
somente se houver compatibilidade de horários, vedado, em
quaisquer hipóteses, o desempenho de função de direção
administrativa ou técnica de estabelecimento de ensino.

§ 2º - O magistrado poderá desempenhar função docente em curso
oficial de preparação para a judicatura ou de aperfeiçoamento de
magistrados, cumulativamente com o exercício de cargo ou função de
magistério.

§ 3º - O exercício de cargos ou funções de coordenação acadêmica,
como tais considerados aqueles que envolvam atividades estritamente
ligadas ao planejamento ou assessoramento pedagógico, será
admitido se atendidos os requisitos previstos no § 1º deste artigo.

§ 4º - O exercício de atividade docente deverá ser comunicado
formalmente ao Conselho da Magistratura ou ao Corregedor-Geral de
Justiça, pelo Desembargador ou pelo Juiz, respectivamente, com a
indicação da instituição de ensino, da disciplina e dos horários das
aulas em que serão ministradas.

§ 5º - Verificada a presença de prejuízo para a prestação
jurisdicional em razão do exercício de atividades docentes, o Tribunal
de Justiça, por seu Presidente ou pelo Corregedor-Geral de Justiça,
conforme se trate de Desembargador ou de Juiz, determinará ao
magistrado que adote de imediato as medidas necessárias para
regularizar a situação, sob pena de instauração do procedimento
administrativo disciplinar cabível, procedendo à devida comunicação
em vinte e quatro horas.

§ 6º - Verificado o exercício irregular de cargo ou função de
magistério, o Conselho da Magistratura ou o Corregedor-Geral de
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Justiça, caso se trate de Desembargador ou de Juiz, respectivamente,
ouvido o magistrado, fixará prazo para as adequações devidas,
observado o prazo máximo de seis meses.

Seção II
Das Penalidades

Art. 147 - A atividade censória de tribunais e conselhos é exercida
com o resguardo devido à dignidade e à independência do
magistrado.

Parágrafo único - O magistrado não poderá ser punido nem
prejudicado pelas opiniões que manifestar nas decisões que proferir,
salvo em casos de impropriedade ou excessos de linguagem.

Art. 148 - São penalidades aplicáveis ao magistrado:
I - advertência;
II - censura;
III - remoção por interesse público;
IV - disponibilidade por interesse público com vencimentos

proporcionais ao tempo de serviço;
V - aposentadoria por interesse público com proventos proporcionais

ao tempo de contribuição;
VI - perda do cargo.
§ 1º - As penas de advertência e de censura são aplicáveis somente

aos juízes de primeiro grau, após o devido processo legal.
§ 2º - Compete ao Corregedor-Geral de Justiça, relativamente ao

Juiz de Direito:
I - apurar fato ou circunstância determinante da responsabilidade

disciplinar;
II - propor à Corte Superior instauração de processo administrativo e

a aplicação das penas previstas neste artigo.
§ 3º - Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça exercer as

atribuições previstas no § 2º deste artigo, relativamente ao
Desembargador e ao Juiz do Tribunal de Justiça Militar.

Art. 149 - A pena de advertência será aplicada reservadamente, por
escrito, no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo.

Art. 150 - A pena de censura será aplicada reservadamente, por
escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres
do cargo ou no caso de procedimento incorreto, se a infração não
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justificar a imposição de pena mais grave.
Parágrafo único - A aplicação da pena de censura impedirá a

inclusão do Juiz em lista de promoção por merecimento pelo prazo de
um ano contado de sua imposição.

Art. 151 - A pena de remoção por interesse público será aplicada
quando:

I - a permanência do juiz de primeiro grau, em sua sede jurisdicional,
for prejudicial ao prestígio e ao bom funcionamento do Poder
Judiciário, notadamente em caso de insuficiência de produção em
face de seu movimento processual;

II - o prestígio do magistrado e a prestação jurisdicional na comarca
estiverem comprometidos em razão de outros fatos que envolvam a
pessoa do Juiz.

Art. 151-A - A remoção por interesse público abrangerá o período de
trânsito e finalizará:

I - com o aproveitamento do magistrado em outra comarca ou
II - com a decretação da aposentadoria por interesse público no

caso de o magistrado recusar-se a assumir a comarca para a qual
tenha sido designado.

Art. 152 - A pena de disponibilidade por interesse público será
aplicada quando o magistrado não se mostrar apto à produção mínima
desejável até a obtenção de outras funções para as quais se mostre
em condições.

§ 1º - A disponibilidade por interesse público terá a duração máxima
de três meses, que a Corte Superior poderá prorrogar pelo mesmo
prazo.

§ 2º - Esgotado o período de que trata o parágrafo anterior, ou sua
prorrogação, não tendo a Corte Superior decidido pelo aproveitamento
do magistrado, decretar-lhe-á a aposentadoria por interesse público.

Art. 152-A - Cumprirá ao Corregedor-Geral de Justiça fazer o
acompanhamento necessário à reabilitação e propor que o magistrado
de primeiro grau, removido ou posto em disponibilidade por interesse
público, seja reaproveitado.

Parágrafo único - A atribuição de que trata este artigo pertencerá ao
Presidente do Tribunal de Justiça quando for o caso de disponibilidade
de Desembargador ou do Presidente do Tribunal de Justiça Militar,
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quando se tratar de membro deste Tribunal.
Art. 153 - A aposentadoria por motivo de interesse público será

decretada quando:
I - a Corte Superior reconhecer que o magistrado está

definitivamente incapacitado para exercer sua atividade;
II - tenha sido aplicada a remoção ou a disponibilidade por interesse

público e, terminado o respectivo prazo, ou prorrogação, o magistrado
se mantiver sem condições de cumprir com regularidade suas
funções.

Art. 154 - O Tribunal de Justiça poderá, pelo voto da maioria
absoluta dos membros de sua Corte Superior e assegurada ampla
defesa, decidir pela perda do cargo do magistrado de carreira, durante
o biênio do estágio, quando:

I - for manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do
cargo;

II - tiver procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de suas funções;

III - não revelar efetiva produtividade no trabalho ou
IV - embaraçar o bom funcionamento do Poder Judiciário.
Art. 154-A - Dar-se-á a exoneração, com automático afastamento

das funções, ainda que o ato respectivo seja publicado após o biênio.
Art. 154-B - O recebimento da acusação pela Corte Superior do

Tribunal de Justiça suspenderá o curso do prazo para o vitaliciamento.
Art. 154-C - Poderá a Corte Superior do Tribunal de Justiça,

entendendo não ser o caso de pena de perda do cargo, aplicar as de
remoção por interesse público, censura ou advertência, vedada a
disponibilidade por interesse público.

Art. 154-D - No caso de aplicação das penas de censura ou de
remoção por interesse público, o juiz não vitalício ficará impedido de
ser promovido ou removido enquanto não decorrer prazo de um ano
da punição imposta.

Art. 154-E - O procedimento de vitaliciamento obedecerá às normas
aprovadas pela Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Art. 154-F - Somente pelo voto de maioria absoluta dos integrantes
da Corte Superior do Tribunal de Justiça será negada a confirmação
do magistrado na carreira.
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Art. 154-G - Negada a vitaliciedade, o Presidente do Tribunal de
Justiça expedirá o ato de exoneração.

Art. 155 - As decisões da Corte Superior, de que tratam os arts. 151
a 153 desta Lei são tomadas pela maioria absoluta de seus
componentes, assegurada ampla defesa.

Art. 155-A - O Presidente do Tribunal de Justiça formalizará e fará
publicar a conclusão da decisão disciplinar adotada pela Corte
Superior.

Art. 155-B - A perda do cargo somente será aplicada ao magistrado
vitalício em decorrência de sentença judicial transitada em julgado.

Seção III
Dos Procedimentos

Art. 156 - Os procedimentos para apuração de faltas e aplicação de
penalidades terão início por determinação da Corte Superior, de ofício
ou mediante representação fundamentada do Presidente do Tribunal
de Justiça, do Corregedor-Geral de Justiça, do Governador do Estado,
da Mesa da Assembléia Legislativa, do Procurador-Geral de Justiça
ou Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Subseção I
Dos Procedimentos para Apuração de Responsabilidade Disciplinar

de Magistrado
Art. 157 - Qualquer pessoa devidamente identificada e com

endereço conhecido, poderá representar, por escrito, a respeito de
abuso, erro, irregularidade ou omissão imputada a magistrado.

§ 1° - As denúncias sobre irregularidades serão obj eto de apuração,
desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e
sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

§ 2° - O procedimento preliminar será arquivado, me diante decisão
fundamentada da autoridade competente, conforme o disposto nos §§
2º e 3º do art. 148 desta Lei Complementar, caso não haja indícios de
materialidade ou de autoria da infração administrativa ou ainda
quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar.

§ 3º - Das decisões referidas no parágrafo anterior o autor da
representação poderá apresentar recurso para a Corte Superior do
Tribunal de Justiça no prazo de quinze dias.

Art. 158 - Sempre que for necessário apurar-se fato ou circunstância
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para determinação de responsabilidade disciplinar do magistrado, será
instaurada sindicância pela autoridade competente, conforme o
disposto nos §§ 2º e 3º do art. 148 desta Lei Complementar.

Art. 159 - A sindicância será aberta por ato da autoridade
competente, que poderá delegar a respectiva execução quando o
sindicado for juiz de primeira instância.

§ 1º - A sindicância será realizada no prazo de trinta dias contados
de sua instauração, podendo esse prazo ser prorrogado uma só vez
pelo mesmo prazo.

§ 2º - O sindicante promoverá, em procedimento sumário, o
levantamento dos fatos e dos indícios de autoria e colherá, de ofício,
as provas que considerar necessárias.

§ 3º - No caso de não se apurarem os indícios de autoria, o
sindicante proporá o arquivamento da sindicância.

§ 4º - Concluída a sindicância, se apurados o descumprimento de
dever ou o cometimento de falta funcional por parte do magistrado, a
autoridade competente, em despacho, resumirá a acusação,
mencionando e classificando os fatos, e encaminhará os autos à Corte
Superior, para instauração de processo administrativo.

Art. 159-A - As normas para a instauração e curso do processo
administrativo disciplinar, bem como para o afastamento do
magistrado de suas funções, assegurada a integridade dos subsídios
até a decisão final, são as da Constituição Federal, da Constituição do
Estado e do Estatuto da Magistratura, ao qual se equipara a Lei
Orgânica da Magistratura Nacional até a publicação daquele.

Art. 160 - Será dispensada a sindicância quando a falta disciplinar
constar em autos, estiver caracterizada em documento escrito ou
constituir flagrante desacato ou desobediência.

Art. 161 - Revogado. (Artigo revogado pelo art. 30 da L.C. nº
85/2005).

Subseção II
Da Extinção dos Efeitos da Punibilidade

Art. 162 - A pena de censura perderá seus efeitos decorrido um ano
do trânsito em julgado da decisão que a houver aplicado.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, o prazo a que se refere o
"caput" deste artigo será contado em dobro a partir da última
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punição.”.
Art. 21 - O “caput” do art. 170-A da Lei Complementar n° 59, de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 170-A - Ao aproximar-se o final do biênio do estágio probatório,

observado o disposto no §4º do art. 168 desta Lei Complementar, a
Corte Superior fará minuciosa avaliação do desempenho das
atividades do magistrado e, pelo voto da maioria absoluta de seus
membros, poderá:

(...).”.
Art. 22 - O inciso III do §2º do art. 171 da Lei Complementar nº 59,

de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 171 - (...)
§ 2º - (...)
III - a da publicação do ato que decretar a perda do cargo, nos casos

do art. 143, I, desta Lei Complementar, a da remoção ou da
disponibilidade por interesse público.”.

Art. 23 - O inciso III do §7º do art. 173 da Lei Complementar nº 59,
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 173 - (...)
§ 7º - (...)
III - estiver submetido a processo, instaurado pela Corte Superior

nos termos do art. 159 desta Lei Complementar, que o sujeite a perda
do cargo, aposentadoria, disponibilidade ou remoção por interesse
público;”.

Art. 24 - O “caput” do art. 178 da Lei Complementar nº 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 178 - A remoção do juiz, voluntária ou por interesse público, só
poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser provida por
merecimento.

(...).”
Art. 25 - O inciso II do art. 179 da Lei Complementar n° 59, de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 179 - (...)
II - na mesma comarca:
a) de uma vara para outra;
b) de uma vara para cargo de Juiz de Direito do Sistema dos
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Juizados Especiais;
c) de cargo de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais

para uma vara;
d) de cargo de Juiz de Direito Auxiliar para vara ou para o cargo de

Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais;".
Art. 26 - O art. 180 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a ter

a seguinte redação:
“Art. 180 - A remoção por interesse público será decretada pela

Corte Superior, pelo voto da maioria absoluta de seus membros,
assegurada ampla defesa, nos casos do art. 151 desta Lei.

§ 1º - Decretada a remoção por interesse público, o magistrado
perderá o exercício da função jurisdicional na comarca de que era
titular, independentemente de recurso que possa interpor, e ficará em
período de trânsito até a assunção de exercício em outra comarca que
lhe for designada.

§ 2º - O período de trânsito do magistrado removido por interesse
público será de três meses, prorrogáveis por igual prazo, a juízo da
Corte Superior, em decisão tomada pela maioria de seus membros.

§ 3º - Vagando comarca que possa ser provida por remoção e
existindo Juiz de Direito da mesma entrância que tenha sido removido
por interesse público e cujo período de trânsito já tenha ultrapassado
o prazo previsto no § 2º deste artigo, o Corregedor-Geral de Justiça
comunicará o fato ao Presidente do Tribunal de Justiça, que o
submeterá à Corte Superior, que decidirá, pela maioria de seus
membros, sobre o aproveitamento do magistrado, designando-lhe a
comarca em questão para seu exercício.

§ 4º - Ocorrendo a designação prevista no § 3º deste artigo e
recusando-se o magistrado a assumir a comarca, abrir-se-á processo
para sua aposentadoria por interesse público.

§ 5º - Na hipótese do § 3º deste artigo, somente serão considerados
pedidos de remoção ou de promoção de outros Juízes se a Corte
Superior decidir pelo não-aproveitamento de magistrado removido por
interesse público ou se o magistrado que seria aproveitado recusar-se
a assumir a comarca.”.

Art. 27 - O art. 181 da Lei Complementar nº 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 181 - Aplica-se à decretação da disponibilidade por interesse
público, no que couber, o disposto no art. 180 desta Lei
Complementar.”.

Art. 28 - O parágrafo único do art. 184-A da Lei Complementar nº 59,
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 184-A - (...)
Parágrafo único - Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar

processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos
contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do Juiz de Direito,
processar e julgar os demais crimes militares.”.

Art. 29 - Fica acrescentado ao Título I do Livro IV da Lei
Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 184-B:

"Art. 184-B - O território do Estado será dividido em quatro
Circunscrições Judiciárias Militares, para fins de administração da
Justiça Militar de 1° grau.

§ 1° - Em cada uma das Circunscrições Judiciárias M ilitares do
Estado, haverá uma Auditoria, ressalvado o disposto no § 2°.

§ 2° - Na 1ª Circunscrição Judiciária Militar, com sede em Belo
Horizonte, haverá três Auditorias.

§ 3° - O Tribunal de Justiça Militar definirá, medi ante resolução:
I - os Municípios que integrarão cada uma das quatro Circunscrições

Judiciárias Militares previstas no "caput" deste artigo;
II - os Municípios em que serão sediadas as Circunscrições

Judiciárias Militares, observado o disposto no § 2° deste artigo,
escolhidos entre os Municípios sede de comarca de entrância
especial.".

Art. 30 - O "caput" do art. 196 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao
artigo o seguinte § 1° e passando seu parágrafo úni co a vigorar como
§ 2°:

"Art. 196 - Haverá três Auditorias na Capital e três no interior do
Estado.

§ 1° - Cada Auditoria constitui-se de um Juiz de Di reito Titular e um
Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar.

(...)”.
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Art. 31 - O inciso II do art. 237 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 237 - (...)
II - Secretaria de Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação

Correicional;
(...).”
Art. 32 - Fica acrescentado ao art. 238 da Lei Complementar n° 59,

de 2001, o seguinte inciso V:
"Art. 238 - (...)
V - as Secretarias das unidades jurisdicionais do Sistema dos

Juizados Especiais, previstas no art. 84-C, § 7°, d esta lei
complementar.".

Art. 33 - O Capítulo II do Título II do Livro V da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a ter a seguinte denominação:

"Capítulo II - Da Secretaria de Padronização, Suporte ao
Planejamento e à Ação Correicional.”.

Art. 34 - Os arts. 242 e 243 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 242 - O Tribunal de Justiça estabelecerá, por meio de
regulamento, a organização e as atribuições da Secretaria de
Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional, que
será integrada administrativa e financeiramente à Secretaria do
Tribunal de Justiça e funcionará sob a superintendência do
Corregedor-Geral de Justiça.

Art. 243 - O Quadro dos Servidores Secretaria de Padronização,
Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional será fixado conforme
o disposto no art. 240, e a nomeação será feita de acordo com o art.
241 desta lei.”.

Art. 35 - Os arts. 250 e 251 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 250 - O Quadro de Pessoal dos Servidores da Justiça de
Primeira Instância é integrado:

I - pelos cargos de provimento efetivo constantes na legislação que
contém o plano de carreiras dos servidores do Poder Judiciário;

II - pelos cargos de provimento em comissão, previstos na legislação
específica.
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§ 1° - A lotação e as atribuições dos cargos previs tos neste artigo
serão estabelecidas em resolução da Corte Superior do Tribunal de
Justiça.

§ 2° - O ingresso nas carreiras previstas no inciso  I do "caput" deste
artigo far-se-á mediante aprovação em concurso público, perante
comissão examinadora nomeada pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, composta pelo 2º Vice-Presidente, que a presidirá, e por mais
dois Desembargadores e secretariada por um servidor efetivo do
Poder Judiciário.

§ 3° - Na realização do concurso público a que se r efere o § 2° deste
artigo serão observados os princípios de centralização, para a
abertura do concurso e a elaboração das provas, e de regionalização,
para a aplicação das provas.

§ 4° - A nomeação para os cargos integrantes do qua dro a que se
refere este artigo será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça, de
acordo com as condições e a forma de provimento estabelecidas em
lei.

Art. 251 - A cada vara e a cada unidade jurisdicional dos Juizados
Especiais corresponde uma Secretaria integrada por servidores da
carreira de Oficial de Apoio Judicial, cuja lotação será determinada
pela Corte Superior, mediante resolução.".

Art. 36 - O "caput" do art. 260 e o do art. 261 da Lei Complementar
n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte red ação:

"Art. 260 - Poderá ocorrer permuta entre servidores do foro judicial
ocupantes de cargos com especialidades idênticas e lotados em
comarcas diferentes, mediante requerimento dirigido ao Presidente do
Tribunal de Justiça, observada a conveniência administrativa.

(...)
Art. 261 - O servidor do foro judicial poderá obter remoção para

cargo com especialidades idênticas às do que ocupa que se encontre
vago em outra comarca, mediante requerimento dirigido ao Presidente
do Tribunal de Justiça e observada a conveniência administrativa.".

Art. 37 - Os incisos I e IV do art. 289 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 289 - (...)
I - pelo Presidente do Tribunal de Justiça, quando se tratar de
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demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição
de cargo em comissão ou destituição de função comissionada
impostas aos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça, da
Secretaria de Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação
Correicional e dos Órgãos Auxiliares da Justiça de Primeira Instância;

(...)
IV - pelo Corregedor-Geral de Justiça, quando se tratar de

advertência ou suspensão impostas a servidor da Secretaria de
Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional e dos
Órgãos Auxiliares da Justiça de Primeira Instância;”.

(...)”.
Art. 38 - O § 1° do art. 293 e o art. 297 da Lei Co mplementar n° 59,

de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 293 - (...)
§ 1° - A sindicância será realizada por servidor ou  por comissão

composta de servidores estáveis, assegurado o sigilo necessário à
elucidação do fato ou exigido pelo interesse público.

(...)
Art. 297 - O processo administrativo disciplinar é o instrumento

destinado a apurar responsabilidade de servidor, para verificação do
descumprimento dos deveres e das obrigações funcionais e para
aplicação das penas legalmente previstas, assegurada ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.".

Art. 39 - O "caput" e o § 1° do art. 298 da Lei Com plementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentado ao artigo o seguinte § 2°, e renumerad os os §§ 2°, 3° e
4°, respectivamente, para §§ 3°, 4° e 5°:

"Art. 298 - O processo administrativo disciplinar será instaurado
mediante portaria, revestida de publicidade, que conterá, no mínimo, a
identificação funcional do acusado, a descrição dos atos ou dos fatos
a serem apurados, a indicação das infrações a serem punidas, o
respectivo enquadramento legal e os nomes dos integrantes da
comissão processante, e que será expedida:

I - pelo Diretor do Foro, na hipótese prevista no art. 65, XII, desta lei
complementar;

II - pelo Presidente do Tribunal de Justiça ou pelo Corregedor-Geral
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de Justiça, nos casos e na forma previstos no Regimento Interno.
§ 1° - A portaria prevista no "caput" deste artigo será publicada por

extrato, contendo a publicação os dados resumidos da instauração e
somente as iniciais do nome do servidor acusado.

§ 2° - O processo disciplinar será conduzido por co missão composta
de três servidores estáveis, designados pela autoridade instauradora,
que indicará, entre eles, o seu Presidente, que deverá ser ocupante
de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ou ter nível de
escolaridade igual ou superior ao do acusado.".

Art. 40 - O §1º do art. 313 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao
artigo os §§ 2º e 3º, renumerando-se os atuais §§2º e 3º para,
respectivamente, §§4º e 5º:

"Art. 313 - (...)
§ 1º - Nos dias não úteis, haverá, no Tribunal e nos órgãos de

primeira instância, Juiz e servidor designados para apreciar e
processar as medidas de natureza urgente, conforme dispuser o
regimento interno e resolução da Corte Superior, com direito a
compensação ou indenização.

§ 2º - O plantonista é autorizado a avaliar urgência que mereça
atendimento, mesmo fora de rol que se tenha estabelecido das
matérias passíveis de apreciação no plantão, necessariamente
consistentes em tutelas ou medidas prementes, e, logo que
examinadas, serão remetidas ao juiz natural.

§ 3º - O Tribunal fará prévia e periódica divulgação, inclusive com
inserção em seu “site” oficial, dos locais de funcionamento do plantão,
da forma de acesso e contato com o plantonista e da escala de
plantão, elaborada com base em critérios objetivos e impessoais.

§ 4º - A divulgação prevista no § 3º deste artigo incluirá
comunicação ao Ministério Público, à Ordem dos Advogados do
Brasil, à Defensoria Pública, à Secretaria de Estado de Defesa Social
e à Chefia de Polícia, sem prejuízo de solicitação da participação
respectiva, quando for o caso.

(...)”.
Art. 41 - O art. 324 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 324 - Fica proibida a permuta:
I - de Juiz titular de comarca de primeira entrância com Juiz de

primeira entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta
lei complementar, classificada na segunda entrância;

II - de Juiz titular de comarca de segunda entrância com Juiz de
segunda entrância titular de comarca que tenha sido, por força desta
lei complementar, classificada na entrância especial.".

Art. 42 - Ficam criados, nas comarcas que se seguem, os seguintes
cargos de Juiz de Direito:

I - Abaeté, 01 cargo;
II - Abre-Campo, 01 cargo;
III - Almenara, 01 cargo;
IV - Barbacena, 02 cargos;
V - Belo Horizonte, 71 cargos, sendo 54 titulares de vara,

presidentes ou sumariantes do júri, e 17 Juízes de Direito Auxiliares;
VI - Betim, 07 cargos;
VII - Boa Esperança, 01 cargo;
VIII - Camanducaia, 01 cargo;
IX - Cambuí, 01 cargo;
X - Campo Belo, 01 cargo;
XI - Caratinga, 03 cargos;
XII - Carmo do Paranaíba, 01 cargo;
XIII - Contagem, 13 cargos;
XIV - Conselheiro Lafaiete, 02 cargos;
XV - Coronel Fabriciano, 01 cargo;
XVI - Curvelo, 02 cargos;
XVII - Diamantina, 01 cargo;
XVIII - Extrema, 01 cargo;
XIX - Formiga, 01 cargo;
XX - Francisco Sá, 01 cargo;
XXI - Frutal, 01 cargo;
XXII - Governador Valadares, 01 cargo;
XXIII - Ibiá, 01 cargo;
XXIV - Ibirité, 05 cargos;
XXV - Igarapé, 02 cargos;
XXVI - Ipatinga, 05 cargos;
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XXVII - Itabira, 01 cargo;
XXVIII - Itaúna, 02 cargos;
XXIX - Iturama, 01 cargo;
XXX - Januária, 01 cargo;
XXXI - João Monlevade, 01 cargo;
XXXII - Juiz de Fora, 10 cargos;
XXXIII - Lagoa Santa, 02 cargos;
XXXIV - Lambari, 01 cargo;
XXXV - Lavras, 02 cargos;
XXXVI - Manhuaçu, 02 cargos;
XXXVII - Mariana, 01 cargo;
XXXVIII - Medina, 01 cargo;
XXXIX - Monte Carmelo, 01 cargo;
XL - Muriaé, 01 cargo;
XLI - Nova Lima, 01 cargo;
XLII - Nova Serrana, 03 cargos;
XLIII - Oliveira, 01 cargo;
XLIV - Pará de Minas, 02 cargos;
XLV - Paracatu, 01 cargo;
XLVI - Paraopeba, 01 cargo;
XLVII - Passos, 01 cargo;
XLVIII - Patos de Minas, 02 cargos;
XLIX - Patrocínio, 02 cargos;
L - Poços de Caldas, 03 cargos;
LI - Ribeirão das Neves, 03 cargos;
LII - Sabará, 01 cargo;
LIII - Santa Luzia, 07 cargos;
LIV - São Gotardo, 01 cargo;
LV - São Sebastião do Paraíso, 02 cargos;
LVI - Sete Lagoas, 04 cargos;
LVII - Três Corações, 01 cargo;
LVIII - Três Pontas, 01 cargo;
LIX - Ubá, 02 cargos;
LX - Uberaba, 02 cargos;
LXI - Uberlândia, 08 cargos;
LXII - Unai, 01 cargo;
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LXIII - Varginha, 02 cargos;
LXIV - Vespasiano, 02 cargos;
LXV - Visconde do Rio Branco, 01 cargo.
Art. 43 - Ficam criadas as seguintes comarcas:
I - Fronteira, integrada pelo município de Fronteira;
II - Juatuba, integrada pelos municípios de Juatuba e de Florestal.
Art. 44 - Ficam transferidos os municípios de:
I - Alto Caparaó, da Comarca de Espera Feliz para a de

Manhumirim;
II - Brasilândia de Minas, da Comarca de João Pinheiro para a de

Bonfinópolis de Minas;
III - Conceição dos Ouros, da Comarca de Paraisópolis para a de

Cachoeira de Minas;
IV - Curral de Dentro, da Comarca de Pedra Azul para a de

Taiobeiras;
V - Fronteira dos Vales, da Comarca de Joaíma para a de Águas

Formosas;
VI - Heliodora, da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí para a de

Natércia;
VII - Ibiaí, da Comarca de Coração de Jesus para a de Pirapora;
VIII - Indianópolis, da Comarca de Nova Ponte para a de Araguari;
IX - Iraí de Minas, da Comarca de Nova Ponte para a de Monte

Carmelo;
X - Marilac, da Comarca de Coroaci para a de Governador

Valadares;
XI - Patrocínio de Muriaé, da Comarca de Muriaé para a de

Eugenópolis;
XII - Piedade do Rio Grande, da Comarca de Barbacena para a de

Andrelândia;
XIII - Riachinho, da Comarca de Arinos para a de Bonfinópolis de

Minas;
XIV - Santana do Paraíso, da Comarca de Mesquita para a de

Ipatinga;
XV - Soledade de Minas, da Comarca de Caxambu para a de São

Lourenço.
Art. 45 - Ficam extintas as Circunscrições Judiciárias previstas no
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art. 10, inciso I, da Lei Complementar nº 59, de 2001.
§ 1º - As comarcas de nº 4, nº 9 e nº10 do item I do Anexo I da Lei

Complementar nº 59, de 2001, passam a integrar o item II do mesmo
Anexo.

§ 2º - As comarcas de nº 85 e nº 99 do item II do Anexo I da Lei
Complementar nº 59, de 2001, passam a integrar o item I do mesmo
Anexo.

§ 3º - Sem prejuízo da reclassificação estabelecida nos §§ 1º e 2º
deste artigo e da aplicação do disposto no art. 29 desta lei
complementar, ficam mantidos os atuais quantitativos dos cargos de
Juiz de Direito previstos para as comarcas referidas no art. 10, inciso
I, da Lei Complementar nº 59, de 2001.

Art. 46 - É instituído, na Comarca de Belo Horizonte, o Juizado de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com a competência
fixada na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

Art. 47 - Até que sejam implantadas as Circunscrições Judiciárias
Militares previstas no § 2° do art. 184-B da Lei Co mplementar n° 59,
de 2001, introduzido por esta lei complementar, a administração da
Justiça Militar de 1° grau far-se-á pelas Auditoria s sediadas em Belo
Horizonte.

Art. 48 - O Tribunal de Justiça, no prazo de 180 (cento e oitenta
dias) contados da data da vigência desta Lei, encaminhará à
Assembléia Legislativa projeto de lei, que disporá sobre o
recrutamento dos Juízes Leigos do Sistema dos Juizados Especiais,
conforme previsto no art. 7º da Lei federal nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995.

§ 1º - Os Juízes Leigos serão recrutados entre Advogados com mais
de cinco anos de experiência, para servirem pelo prazo máximo de
quatro anos.

§ 2º - O Juiz Leigo exercerá suas funções, obrigatoriamente, sob a
supervisão de Juiz de Direito do Sistema dos Juizados Especiais.

§ 3º - A efetiva atuação do Juiz Leigo, pelo prazo mínimo de 6 (seis)
meses, será considerado serviço público relevante e, ainda, título em
concurso público para provimento de cargos do Poder Judiciário e de
órgãos que exerçam funções essenciais à Justiça.

Art. 49 - O Tribunal de Justiça proporá ao Poder Legislativo do
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Estado projeto de lei que disponha sobre a manutenção da relação
percentual entre o subsídio do Desembargador e o do Ministro do
Supremo Tribunal Federal, sempre que houver proposta de
modificação de subsídio deste.

Parágrafo único - O processo legislativo no Estado terá tramitação
até a fase da deliberação final, que será precedida da sanção ou
promulgação do projeto relativo aos membros do Supremo Tribunal
Federal.”.

Art. 50 - Ao membro de comissão sindicante ou de comissão de
processo disciplinar e ao servidor encarregado de realizar sindicância,
quando obrigados a se deslocarem da sede da comarca para a
realização de diligência necessária ao esclarecimento do fato, será
assegurado o transporte e pagamento de diária, nos termos do
regulamento próprio.

Art. 51 - O Tribunal de Justiça publicará no "Diário do Judiciário" do
órgão oficial de imprensa do Estado e fará imprimir e distribuir aos
magistrados do Estado o texto e os anexos da Lei Complementar n°
59, de 2001, consolidados com as alterações decorrentes desta Lei
Complementar, no prazo de trinta dias contados da data de sua
publicação.

Art. 52 - Esta lei complementar entra em vigor sessenta dias após a
data de sua publicação.

Art. 53 - Ficam revogados o art. 39, o § 1° do art.  171 e os arts. 258,
329 e 337 da Lei Complementar n° 59, de 2001.

Justificação: O projeto de lei complementar que o Tribunal de Justiça
encaminha a essa augusta Assembléia Legislativa, nos termos dos
arts. 66, inciso IV, alíneas “a” e “c”, e 104, incisos II e IV, da
Constituição do Estado de Minas Gerais, tem por objetivo dar
cumprimento ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei Complementar nº 85,
de 28 de dezembro de 2005, atualizando a divisão judiciária do
Estado, contida na Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001,
e empreender adaptações inevitáveis e imediatas à organização
judiciária, em função do cumprimento não só de normas
constitucionais como também das diretrizes do Conselho Nacional de
Justiça.

A proposta que ora se remete é similar àquela que deu origem ao
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PLC nº 87/2006, arquivado em razão do término da legislatura. Como
o Regimento Interno da Assembléia Legislativa não possibilita o
desarquivamento da proposta anterior, a fim de fazer atualizações
necessárias, cumpriu-nos refazer o texto para a iniciativa legislativa
que nos é conferida, com o que aproveitamos a oportunidade para
alguns melhoramentos que reputávamos inadiáveis.

Assim, são mantidas as principais matérias do projeto anterior, ora
destacadas: a extinção das Circunscrições Judiciárias previstas na LC
nº 59/2001 (art. 45 do projeto); a fixação de critérios objetivos para a
classificação das comarcas (art. 4º); o estabelecimento de exigência
mais realista para a instalação de comarcas e varas (art. 5º); a criação
do denominado Sistema dos Juizados Especiais (art. 12).

Propõe-se, agora, a transferência de quinze municípios de uma para
outra comarca (art. 44); a criação de varas em algumas comarcas não
previstas no projeto anterior (art. 42); como projeto piloto, para sentir
sua viabilidade a longo prazo, a criação do Juizado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher na Comarca de Belo Horizonte
(art. 46); a equiparação do idoso no tratamento prioritário que a
Constituição garante também às crianças e adolescentes, com o
acréscimo, na competência das varas da infância e da juventude, das
questões relativas aos idosos, pelo que aquelas varas passarão a
denominar-se varas da infância e da juventude e do idoso (art. 11).

Grande ênfase foi dada na atualização do processo disciplinar
aberto contra magistrado, a fim de que as faltas e as deficiências
praticadas sejam prontamente sanadas e corrigidas (art. 20).

As Circunscrições Judiciárias Metropolitana de Belo Horizonte e do
Vale do Aço, criadas pela LC nº 59/2001, em nada aprimoraram a
prestação jurisdicional, constituindo, ao contrário, fator de
desequilíbrio da divisão judiciária como um todo, ao ensejar fossem
classificadas no mesmo nível (a entrância especial) comarcas de
porte, populações e movimento forense muito diferentes. O projeto,
em razão disso, promove sua extinção (art. 45). Tratou-se de prática
casuística que criou o artifício de considerar mais de uma comarca
como componentes de uma Circunscrição para que uma delas
perfizesse os requisitos legais e cada uma das outras, sem os
mesmos requisitos, fosse considerada, igualmente, na entrância mais
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elevada. Aconteceu também o pior artifício: nenhuma das comarcas
preenchia condições objetivas, mas associadas a suas vizinhas, eram
consideradas como um todo e as respectivas partes atingiam a
entrância mais elevada indevidamente.

Por outro lado, ao dar nova redação para o art. 8º da LC nº 59/2001,
o projeto corrige distorções na classificação das comarcas, mantendo
a exigência de população mínima de 250.000 habitantes, como critério
objetivo para a classificação de comarca na entrância especial.
Atualmente, preenchem este requisito as Comarcas de Belo
Horizonte, Betim, Contagem, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de
Fora, Montes Claros, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Uberaba e
Uberlândia (art. 4º e art. 45, §§ 1º e 2º, do projeto).

No tocante aos Juizados Especiais, o Tribunal de Justiça, em
consonância com sugestões do Conselho de Supervisão e Gestão
daqueles Juizados, propõe importantes modificações na legislação
vigente (art. 12). É criado, no projeto, o Sistema dos Juizados
Especiais, integrado por unidades jurisdicionais, nas quais podem
servir um, dois ou três Juízes de Direito, atendidos por Secretaria
única. Tal sistemática, além de permitir melhor aproveitamento dos
recursos humanos, diminuindo o número de servidores, é mais
adequada à natureza dos Juizados Especiais, que têm sua atuação
voltada para a conciliação entre as partes, o que demanda estrutura
de apoio diferenciada.

O projeto propõe a criação de duas novas comarcas, Fronteira e
Juatuba (art. 43).

Relativamente às comarcas já existentes, o Tribunal de Justiça, a
partir de estudo técnico rigoroso, realizado conforme determinou o art.
22, “caput”, da LC nº 85/2005, procurou identificar aquelas nas quais
seria, efetivamente, necessário ampliar o número de varas. Ressalte-
se que, além dos 177 cargos de Juiz de Direito cuja criação constava
do projeto anterior, a nova proposta, em razão da atualização dos
dados estatísticos, prevê sejam criados mais 33 cargos (art. 42).

Esses 210 cargos de Juiz de Direito, entre titulares de varas, Juízes
de Direito Auxiliares e Juízes de Direito do Sistema dos Juizados
Especiais, se destinam às Comarcas de Belo Horizonte (mais 71
varas); Contagem (mais 13 varas); Juiz de Fora (mais 10 varas);
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Uberlândia (mais 8 varas); Betim e Santa Luzia (mais 7 varas em cada
uma); Ibirité e Ipatinga (mais 5 varas em cada uma); Sete Lagoas
(mais 4 varas); Caratinga, Nova Serrana, Poços de Caldas e Ribeirão
das Neves (mais 3 varas em cada uma); Barbacena, Conselheiro
Lafaiete, Curvelo, Igarapé, Itaúna, Lagoa Santa, Lavras, Manhuaçu,
Pará de Minas, Patos de Minas, Patrocínio, São Sebastião do Paraíso,
Ubá, Uberaba, Varginha e Vespasiano (mais 2 varas em cada uma);
Abaeté, Abre Campo, Almenara, Boa Esperança, Camanducaia,
Cambuí, Campo Belo, Carmo do Paranaíba, Coronel Fabriciano,
Diamantina, Extrema, Formiga, Francisco Sá, Frutal, Governador
Valadares, Ibiá, Itabira, Iturama, Januária, João Monlevade, Lambari,
Mariana, Medina, Monte Carmelo, Muriaé, Nova Lima, Oliveira,
Paracatu, Paraopeba, Passos, Sabará, São Gotardo, Três Corações,
Três Pontas, Unaí e Visconde do Rio Branco (mais 1 vara em cada
uma). Adotou-se o critério de não se vincular o cargo criado à Justiça
Comum ou ao Juizado Especial, permitindo à Corte Superior
determinar essa vinculação, segundo as necessidades concretas e
atuais da comarca. Para a criação dos cargos, considerou-se a
situação global da comarca e não, particularmente, cada setor desta,
para evitar que o novo cargo absorva parcela de serviços que,
isoladamente, não comporte a criação de vara. Por isso, o projeto, em
vez de fixar varas, estabelece cargos de juiz, cujas atribuições
poderão incluir afazeres de mais de um setor da comarca, a fim de
evitar ociosidade.

Além disso, o Tribunal de Justiça preferiu manter a decisão de não
efetivar a extinção de varas e comarcas ociosas, em razão dos
traumas que essa providência representaria para as populações
envolvidas. Confia o Tribunal na recuperação da economia do país, o
que elevará a receita do Estado, bem como no entendimento com os
Poderes Legislativo e Executivo, que sempre existiu, a fim de que as
dotações orçamentárias do Poder Judiciário propiciem, a partir do
próximo ano, a instalação das varas e comarcas criadas, de modo que
não sejam frustradas as expectativas do povo mineiro, no sentido de
que se ampliem os serviços da Justiça na medida de suas
necessidades.

O Tribunal não poderá descartar a possibilidade de consenso entre
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os poderes do Estado, do qual decorrerá o encerramento das
atividades de comarcas notoriamente ociosas, o que representará a
enorme economia de 80 milhões de reais, por ano.

Atendendo a solicitação do Tribunal de Justiça Militar, motivada pelo
aumento dos serviços afetos àquela Justiça especializada, seja pelo
crescimento dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar, seja em razão da ampliação de sua competência, determinada
pela Emenda nº 45/2004 à Constituição da República, o projeto
estabelece a divisão do território mineiro em quatro circunscrições
judiciárias militares, a primeira delas com sede em Belo Horizonte e
na qual funcionarão as três auditorias militares hoje existentes, e três
outras no interior do Estado, criando-se uma nova auditoria em cada
uma delas (arts. 29, 30 e 47 do projeto).

O projeto exclui do texto da proposta anterior a previsão de que o
curso de formação, na Escola da Magistratura, incluiria o processo do
concurso público. Na forma daquela previsão, candidatos de melhor
performance, já ocupantes de cargos, em outros Estados, ficavam
inibidos de concorrer, uma vez que teriam de abandonar seus cargos
para se dedicarem a um projeto incerto. O curso de formação deve
continuar aplicado aos juízes já nomeados. Certamente, o sistema
que foi abolido e que constava do projeto anterior tinha a vantagem de
incluir os resultados obtidos no curso de formação, para efeito do
concurso. Mas continha a desvantagem maior de excluir candidatos
de melhor qualidade, já demonstrada em outros concursos. O Tribunal
entende que os objetivos positivos podem ser alcançados, de forma
conciliada, com o acesso do maior número de candidatos ao concurso
público e com o aprimoramento do curso de formação, no qual seria
exigida cobrança intensa para a avaliação do estágio e da aptidão do
juiz, para mantê-lo no cargo. O concurso público, embora seja o
instrumento mais democrático e isonômico de acesso ao cargo, não
revela todas as aptidões necessárias ao exercício da judicatura. Daí
por que a Constituição prevê, a par do concurso, o estágio de dois
anos, para que o Tribunal e, particularmente, a Escola da
Magistratura, verifiquem se o juiz não vitalício pode, ou não, continuar
no cargo.

O projeto permite a participação da Assembléia Legislativa e do
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Governador do Estado na fixação do número correto de cargos de juiz
e de comarcas. Nos modelos anteriores, o texto do projeto continha o
total dos cargos por comarca. A Assembléia podia alterar os
quantitativos; porém, levados, pelo total, à apreciação do Governador,
tornava-se nulo seu poder de veto, porque, ao fazê-lo, a conseqüência
seria desastrosa. Colocaria a comarca sem juiz, pois o quantitativo,
como se disse, era apresentado pelo total e o veto teria de recair
sobre este. Com a nova técnica, mantém-se o quantitativo atual e
propõem-se, em texto separado, os novos cargos (art. 42). Os
Deputados deverão refletir bastante sobre as alterações que fizerem,
uma vez que o Governador poderá vetar os acréscimos, sem causar
situação caótica, mas que prejudicará a comarca, uma vez que não
terá ela nem o quadro excessivo nem o quadro que seria preciso.

O Tribunal aquiesceu à ponderação da Comissão de Constituição e
Justiça da Assembléia Legislativa, no exame do projeto anterior, pela
qual concluiu que a elevação da categoria das comarcas não
decorreria, automaticamente, da estimativa da população, pelo IBGE,
e homologação da Corte Superior, mas de deliberação da Assembléia
Legislativa e do Governador, como é previsto no art. 96 da
Constituição Federal.

O projeto aumenta a prática da transparência do subsídio do
Desembargador e, por conseqüência, dos demais cargos da
Magistratura, àquele ligados, determinando a permanente
correspondência da iniciativa do processo legislativo a este respeito
às iniciativas que houver com relação ao subsídio do Ministro do
Supremo Tribunal Federal, ao qual o subsídio do Desembargador está
constitucionalmente vinculado, no percentual de 90,25% (art. 49).

Por fim, verificou-se que alguns aspectos da Organização Judiciária,
mesmo após a adaptação ao novo ordenamento constitucional
estabelecido pela Emenda nº 45/2004, que foi feita por meio da LC nº
85/2005, carecem de alteração. O projeto, em razão disso, modifica
alguns outros artigos da LC nº 59/2001.”

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
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OFÍCIO Nº 3/2007
- O Ofício nº 3/2007 foi publicado na edição anterior.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2/2007
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,
teatro, esportes, educação ambiental, formação política, informática,
eletrônica, mecânica, corte e costura, etc., visando a 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-se 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.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 3/2007
Criação, na grade curricular, de oficinas pedagógicas para

desenvolvimento de projetos interdisciplinares, com consenso dos
professores, para atender às necessidades de aprendizagem do
aluno.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 4/2007
Inclusão, no currículo escolar do ensino fundamental, desde a 5ª

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.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 5/2007
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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.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 6/2007
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.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 7/2007
Garantia de espaço físico, adequado e fixo para a realização de

reuniões e outras atividades do Grêmio Estudantil.
Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 8/2007
Avaliação contínua dos professores, com respeito tanto à

metodologia de ensino quanto ao conteúdo das aulas, e oferta de
cursos de atualização gratuitos para eles, pelo menos a cada dois
anos.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 9/2007
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.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 10/2007
Implementação de projetos que capacitem o professor para

promover o raciocínio crítico de seus alunos, considerando que
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vivemos em uma sociedade globalizada.
Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 11/2007
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 a
abertura dessas bibliotecas a toda a comunidade.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 12/2007
Democratização da TV Assembléia, por meio de sua transformação

em canal aberto.
Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 13/2007
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.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 14/2007
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.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 15/2007
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.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
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- À Comissão de Participação Popular.
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 16/2007

Ampliação da oferta, nas escolas públicas, de cursos de
alfabetização de jovens e adultos, podendo ser ministrados por alunos
universitários.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 17/2007
Implementação, nas escolas públicas e privadas, de oficinas de

educação ambiental para os ensinos fundamental e médio.
Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 18/2007
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 profissionalizantes
e inserir-se no mercado de trabalho.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 19/2007
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.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 20/2007
Manifestação de apoio da Assembléia Legislativa de Minas Gerais

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.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 21/2007
Implantação e fiscalização, pelo Estado, do serviço de transporte
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para as escolas estaduais e municipais localizadas em área rural,
como forma de evitar a evasão escolar.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 22/2007
Criação, na mídia aberta em geral, de programas para formação do

jovem, em horário adequado ao público-alvo.
Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 23/2007
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.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 24/2007
Otimização da burocracia dos serviços públicos, para agilizar a

implementação de projetos escolares.
Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 25/2007
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 eles.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 26/2007
Contratação de profissionais das áreas de psicologia e

fonoaudiologia para atuarem em todas as escolas, como membros
efetivos.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 27/2007
Destinação de verbas a bibliotecas escolares e laboratórios, para

adquirirem livros e materiais em geral, com o objetivo de incentivar a
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leitura e as aulas práticas, orientadas por professores das respectivas
disciplinas.

Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 28/2007
Melhoria da segurança no ambiente escolar, por meio da

contratação de profissionais qualificados nessa área.
Autoria: PUC Minas - Parlamento Jovem.
- À Comissão de Participação Popular.

OFÍCIOS
Do Sr. Marcelo Afonso Dias Musa, Diretor da Rádio Tropical de Três

Corações, agradecendo a moção de aplauso desta Casa por ocasião
do 60º aniversário dessa emissora, em atenção a requerimento do
Deputado Sebastião Helvécio.

Do Sr. Leonardo Petrus, Coordenador do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério do Estado de Minas Gerais, encaminhando o relatório do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério. (- 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 1.361/2007
Inclui no Calendário dos Eventos Turísticos e Festejos Populares de

Minas Gerais a solenidade denominada Vesperata, realizada
periodicamente na cidade de Diamantina.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica incluída no Calendário de Eventos Turísticos e Festejos

Populares de Minas Gerais a solenidade denominada Vesperata,
realizada periodicamente na cidade histórica de Diamantina.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de julho de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: A Vesperata, uma solenidade que atrai um grande

número de turista de todas as partes do mundo à Diamantina, consiste
em um belíssimo concerto de orquestra sinfônica realizado por
crianças e adolescentes da cidade, periodicamente.

O diferencial deste evento é que os músicos se posicionam nas
janelas dos andares superiores dos sobrados, a maioria construções
históricas do século XVIII erguidas no auge da produção de
diamantes, e o maestro no meio do largo, comandando a orquestra
próximo aos espectadores do referido evento.

Nada mais justo que incluir no Calendário de Eventos Turísticos e
Festejos Populares de Minas Gerais este evento, seja pela sua
grandeza, seja pela sua história, uma vez que o repertório reporta às
grandes composições da época do apogeu do barroco mineiro, como
as do mestre Lobo Mesquita, um dos maiores expoentes da música
sacra do século XVIII.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.362/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Múltipla Ação Social -

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

Ação Social, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de julho de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Associação de Múltipla Ação Social, com sede na

Rua Marechal Deodoro nº 20, no Município de Curvelo, é pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com duração por tempo
indeterminado.

A entidade tem por finalidade a promoção da assistência social, a
proteção a família, gestantes, crianças, jovens, idosos e pessoas
portadoras de deficiência, bem como a promoção gratuita de
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assistência na área da saúde e da educação, além da inserção de
seus associados no mercado de trabalho, entre outras finalidades
definidas no estatuto da entidade.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.363/2007
Dispõe sobre a instituição do direito de socorro emergencial aos

usuários das rodovias estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os usuários das rodovias estaduais terão o direito de gozar

de socorro emergencial e remoção, por ambulância devidamente
equipada, em caso de acidente.

Art. 2º - O socorro referido no art. 1º incluirá o atendimento
emergencial por equipe médica ou paramédica, bem como a remoção
da vítima e acompanhante, se houver, até o hospital mais próximo, ou
mais adequado à ocorrência, e será efetuado sem ônus para o
usuário.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta de recursos próprios dos órgãos responsáveis pela
administração das rodovias estaduais.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: Os acidentes de trânsito, responsáveis pelo maior

índice de mortes por trauma, constituem, de modo geral, grave
problema de saúde pública.

Para efeito de diagnóstico das causas e escolha das intervenções
mais adequadas para diminuir o número e a gravidade das
ocorrências, é preciso levar em conta as particularidades dos
acidentes nas vias urbanas e nas rodovias.

Enquanto sejam mais freqüentes os acidentes em vias urbanas,
estes tendem a ter menor gravidade devido à velocidade
relativamente menor. Os acidentes em rodovias, por outro lado,
ocorrem em menor número, porém costumam ser de maior gravidade,
diante da alta velocidade dos veículos.
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Com a extensão da malha viária brasileira e o predomínio do
transporte rodoviário, é alarmante o número de acidentes em nossas
estradas, especialmente com vítimas graves e fatais, o que representa
um sério problema social e econômico.

Dados do Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF -
apontam que, no ano de 2000, morreram 6.543 pessoas nas rodovias
federais, tendo ocorrido um total de 110.387 acidentes. Em relação ao
ano de 1999, houve diminuição de 5,85% no número de acidentes e
de 0,7% do número de morte.

Apesar do empenho das autoridades federais e estaduais em reduzir
as ocorrências nas estradas, por meio de programas de planejamento,
obras de melhorias e campanhas educativas, o número de vítimas em
acidentes rodoviários é ainda bastante assustador, principalmente se
forem também computados os casos com feridos mutilados e com
outras seqüelas.

É claro que o problema da segurança nas estradas passa por uma
série de medidas, como conservação das estradas, educação,
cidadania, entre outras. Entretanto, após um acidente há o que se
chama de "período de ouro", ou seja, quanto menor o tempo entre o
sinistro e o atendimento, maiores as possibilidades de assistência ao
acidentado.

Pareceres médicos aconselham que haja ambulâncias nas rodovias,
devidamente equipadas, a cada 40km para um rápido atendimento.
Rapidez no socorro significa não só urgente remoção para local mais
adequado ao atendimento, como também atendimento precoce por
pessoal devidamente habilitado - médico ou paramédico.

Estudo realizado na Inglaterra mostra que 25% das vítimas fatais no
trânsito morreram no trajeto entre o local do acidente e o hospital;
43% de todas as vítimas fatais poderiam ter sido salvas se tivessem
recebido assistência médica correta nos primeiros 10 minutos após o
acidente.

Embora não existam dados estatísticos a respeito em nosso país,
fica evidente a importância do socorro médico em nossas rodovias,
fundamental para salvar vidas e minimizar as conseqüências das
lesões sofridas.

Apesar de tal socorro não ter por objetivo a redução de acidentes,
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pode também contribuir para tanto, na medida em que a urgente
remoção de feridos favorece a rápida desobstrução da pista, evitando-
se os congestionamentos e outros acidentes, os chamados "sobre-
acidentes".

Importantíssima, portanto, a instituição desse direito, a fim de
proporcionar aos usuários das rodovias estaduais o atendimento que
merecem.

- 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 1.364/2007
Dispõe sobre os serviços de reboque, resgate, guincho e remoção

de veículos no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os prestadores de serviços de reboque, resgate, guincho e

remoção de veículos, executados com guinchos-socorro veiculares,
deverão manter registro, licenciamento e cadastro junto ao órgão
executivo estadual de trânsito para poderem exercer a atividade no
âmbito do Estado.

Parágrafo único - Considera-se guincho-socorro veicular o
mecanismo operacional instalado em um veículo de carga adequado,
destinado a transportar, içar, puxar, suspender, arrastar ou rebocar
veículos, avariados ou não, por intermédio de dispositivo específico de
acionamento hidráulico, elétrico, mecânico ou misto.

Art. 2º - O Cartão de Identificação Cadastral - CIC -, a ser emitido
mediante a comprovação do cumprimento dos requisitos
estabelecidos por esta lei, terá numeração seqüencial e validade por
um ano, podendo ser renovado anualmente, nos termos do art. 6º.

Parágrafo único - O Cartão de Identificação Cadastral deverá conter
os dados do veículo, da respectiva carroceria, de seu proprietário e da
habilitação específica exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro -
CTB.

Art. 3º - Os serviços de reboque, resgate, guincho e remoção de
veículos poderão ser prestados por:

I - pessoa jurídica, devidamente constituída e registrada nos órgãos
competentes, com finalidade específica de prestação de serviços de
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reboque, resgate, guincho e remoção de veículos;
II - profissional autônomo, com carteira de habilitação na categoria

exigida pelo CTB, inscrito no Cadastro Municipal de Contribuintes.
Parágrafo único - Os condutores de guinchos-socorro veiculares

deverão ter capacitação técnica que compreenda o aprendizado
prático de mecânica operacional e o conhecimento das leis de trânsito
e transporte, inclusive de cargas perigosas, de direção defensiva e de
primeiros socorros.

Art. 4º - O pedido de cadastramento, dirigido ao órgão executivo de
trânsito do Estado, deverá ser instruído com os seguintes
documentos:

I - para as pessoas jurídicas:
a) cópia do ato constitutivo da empresa que comprove a sua

atividade no ramo;
b) cópia do registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -

CNPJ -;
c) prova de regularidade do recolhimento do Fundo de Garantia por

Tempo  de  Serviço - FGTS - e do Programa de Integração Social -
PIS -;

d) prova de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS -;

e) declaração que comprove o recolhimento das contribuições
sindicais para os sindicatos patronal e funcional da categoria
econômica, previstas na legislação trabalhista;

f) atestado de antecedentes criminais de cada um dos sócios ou, em
caso de sociedade anônima, dos membros da Diretoria e do Conselho
Fiscal;

g) comprovante de capacitação técnica dos condutores de guinchos-
socorro veiculares, fornecido por entidade de classe;

h) laudo favorável de inspeção quanto às condições de manutenção,
conservação, qualidade e capacidade técnica do veículo e de seus
equipamentos, atendidas as normas de segurança em vigor;

II - para as pessoas físicas:
a) cópia da Carteira Nacional de Habilitação na categoria específica

estabelecida pelo CTB;
b) cópia de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF -;
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c) prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes do ISS
e de recolhimento do respectivo imposto;

d) declaração que comprove o recolhimento das contribuições
sindicais previstas na legislação trabalhista para profissionais
autônomos;

e) atestado de antecedentes criminais;
f) comprovante de capacitação técnica fornecido por entidade de

classe;
g) laudo favorável de inspeção quanto às condições de manutenção,

conservação, qualidade e capacidade técnica do veículo e de seus
equipamentos, atendidas as normas de segurança em vigor.

Art. 5º - Caberá ao órgão de trânsito, no âmbito de sua
circunscrição, a inspeção dos guinchos-socorro veiculares.

Art. 6º - A renovação do cadastro deverá ser requerida ao órgão
executivo de trânsito do Estado até o dia 30 de abril de cada exercício,
com a apresentação dos documentos discriminados no art. 4º,
devidamente atualizados.

Art. 7º - Protocolado o pedido de cadastramento ou de sua
renovação, o órgão competente expedirá o Cartão de Identificação
Cadastral, registrado ou renovado, ou fundamentará, no prazo de
noventa dias, o seu indeferimento.

Parágrafo único - O protocolo do pedido de renovação cadastral,
formulado dentro do prazo legal, garante a prestação do serviço de
forma regular enquanto não houver a manifestação de que trata o
"caput".

Art. 8º - Os prestadores do serviço de que trata esta lei deverão
afixar em seus veículos o seguinte:

I) na área interna, em local visível:
a) Cartão de Identificação Cadastral ou o protocolo do pedido de

renovação de que trata o art. 7º;
b) tabela oficial de preços;
II - na área externa, nas portas laterais: identificação do veículo,

visível a uma distância mínima de 30m (trinta metros), contendo o
nome ou emblema de seu proprietário ou da empresa proprietária,
além de seu endereço, telefone e número do Cartão de Identificação
Cadastral - CIC.
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Parágrafo único - É vedada a veiculação de qualquer tipo de
publicidade nos guinchos-socorro veiculares.

Art. 9º - A tabela oficial de preços para os serviços de reboque,
resgate, guincho e remoção de veículos, a ser estabelecida em
regulamento, deverá levar em conta o tipo de veículo a ser removido,
com a fixação de preço mínimo para distâncias de até 50km
(cinqüenta quilômetros) e de valor para a hora parada, a hora
trabalhada e para cada quilômetro excedente percorrido.

Art. 10 - Consideram-se de utilidade pública de caráter emergencial
os serviços de reboque, resgate, guincho e remoção de veículos
executados por guinchos-socorro veiculares, devidamente
cadastrados nos termos desta lei.

Art. 11 - Quando em serviço, os guinchos-socorro veiculares terão
trânsito, parada e estacionamento livres em qualquer via pública ou
rodovia, independentemente de dia ou horário.

Art. 12 - O dispositivo luminoso intermitente e rotativo, na cor
amarelo âmbar, obrigatório para guinchos-socorro veiculares, só
poderá ser acionado durante a prestação do serviço.

Art. 13 - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o seu
responsável às seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multa;
III - apreensão do veículo;
IV - suspensão da prestação do serviço pelo prazo de quinze dias;
V - cancelamento do cadastro, que só poderá ser feito novamente

após doze meses.
Art. 14 - Os prestadores de serviços de reboque, resgate e remoção

de veículos terão que proceder ao seu registro cadastral no prazo de
cento e oitenta dias a partir da regulamentação desta lei.

Art. 15 - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: Objetiva este projeto disciplinar a prestação de serviços

de remoção e guinchamento de veículos no Estado, a fim de garantir
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maior eficiência a essa atividade, sob o competente controle do poder
público.

Sendo equipamentos complexos, de manuseio diário, que chegam a
transportar veículos de até 30t, os guinchos-socorro veiculares, se não
forem operados de forma adequada, podem causar sérios prejuízos
aos seus usuários, além de comprometer a segurança do tráfego.

Assim, a obrigatoriedade, estabelecida no projeto, do cadastramento
anual dos prestadores de serviços de reboque, resgate, guincho e
remoção de veículos, mediante a comprovação do cumprimento de
requisitos que garantam a regularidade da empresa, do recolhimento
de tributos e da habilitação e capacitação técnica de seus condutores,
entre outros, é medida fundamental para garantir a profissionalização
desses serviços, que, por sua natureza emergencial, devem ser
considerados de utilidade pública.

Por outro lado, a exigência de inspeção anual para avaliação das
condições de manutenção, conservação, qualidade e capacidade
técnica do veículo e de seus equipamentos impede que veículos em
mau estado sejam utilizados para a prestação desses serviços, que
exigem elevado grau de segurança.

Além disso, a criação de tabela oficial de preços, a ser estabelecida
em regulamento, visa proteger a população usuária dos abusos
verificados em cobranças aleatórias e indevidas.

Considerando, por fim, que o cadastramento e a conseqüente
fiscalização desses serviços, nos termos ora propostos, incentivarão o
aprimoramento das empresas e dos profissionais que atuam no ramo,
com significativos benefícios para a população, esperamos contar com
o acolhimento dos nobres pares a este projeto, que atende à legítima
aspiração da categoria.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.365/2007
Declara de utilidade pública o Flor de Minas Esporte Clube, com

sede no Município de Baldim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Flor de Minas Esporte
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Clube, com sede no Município de Baldim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de julho de 2007.
Walter Tosta
Justificação: Este projeto de lei visa declarar de utilidade pública a

entidade Flor de Minas Esporte Clube, com sede no Município de
Baldim. Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, declarada de
utilidade pública municipal, que tem como finalidade congregar os
desportistas de Vargem Grande, promovendo e incentivando as
práticas esportivas e competições em geral e buscando o
aperfeiçoamento dos atletas da localidade. Promove, ainda, “shows”,
campanhas educativas e mutirões em benefício dos atletas da
agremiação, entre outras atividades.

- 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 1.366/2007
Concede passe livre ao portador de deficiência e ao idoso no

transporte coletivo intermunicipal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica garantido ao portador de deficiência e ao idoso o direito

a passagem gratuita nos transportes coletivos intermunicipais.
Parágrafo único - Para a concessão do benefício previsto no “caput”

do art. 1º, será considerado portador de deficiência todo aquele
inserido no conceito previsto na Lei 13.465, de 12 de janeiro de 2000,
e, idoso, todo aquele com idade igual ou superior a sessenta anos de
idade, e em ambos os casos devem ser considerados carentes.

Art. 2º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo em cento
e vinte dias.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de julho de 2007.
Walter Tosta
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo efetivar um direito já

conquistado do ponto de vista teórico, uma vez que todos dizem que o
portador de deficiência carente tem direito ao passe livre no coletivo
intermunicipal, bem como o Idoso. Porém, o que se tem visto com
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freqüência é muita reclamação de ambos os segmentos, com
inúmeros constrangimentos na hora de embarcarem para estar com
seus parentes e amigos no interior. Sabemos que existe a Lei 10.419,
de 1991, edição da Lei 9.760, de 1989, que na verdade foi
desconsiderada pelo Tribunal de Justiça do Estado, em decisão de
março de 2.000. Hoje os tempos são outros, já se passaram mais de
sete anos, é hora de rever conceitos e estabelecer com regras fortes
direitos adquiridos e renegados no passado. Peço apoio dos nobres
colegas Deputados, tendo em vista o aperfeiçoamento da proposta e a
conseqüente aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Sargento Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
866/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.367/2007
Institui o Prêmio Destaque Escolar Tristão da Cunha, define

requisitos para a concessão e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Prêmio Destaque Escolar Tristão da Cunha,

por intermédio da Secretaria de Estado de Educação, com a finalidade
de reconhecer, valorizar e divulgar o desempenho das escolas
pertencentes à rede pública de ensino do Estado na execução de
projetos diversos, relevantes para suas respectivas comunidades.

Parágrafo único - O prêmio de que trata esta lei tem como objetivos
específicos:

I - destacar ações realizadas em benefício do aprimoramento
escolar e da comunidade;

II - estimular a celebração de acordos, parcerias e convênios com
órgãos públicos e entidades privadas, em apoio aos próprios objetivos
desta lei;

III - promover o debate sobre a cultura, educação e demais temas de
interesse escolar e da comunidade, buscando eventuais soluções a
problemas inerentes a esta e encaminhando sugestões às
autoridades;

IV - motivar as iniciativas de alunos, professores, servidores
públicos, pais e colaboradores das comunidades a que pertencem as
escolas, de modo a executar projetos culturais de interesse
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comunitário ou, especificamente, escolar;
V - divulgar amplamente a realização de projetos voltados para a

educação, cultura e demais temas de interesse social, por parte da
comunidade escolar e das instituições que a apóiam.

Art. 2º - Regulamentação ulterior desta lei, de competência do Poder
Executivo, definirá os seguintes itens para a implementação do
Prêmio ora criado:

I - comissão julgadora;
II - critérios de seleção, rigorosamente imparciais, de concorrentes

ao Prêmio;
III - ampla divulgação da existência do Prêmio e da forma de

participação, de modo a atingir grande adesão de interessados, dentre
o público alvo, tendo em vista os objetivos desta lei;

IV - regras específicas para o estabelecimento de acordos, parcerias
e convênios com demais órgãos governamentais, organizações
sociais e empresas privadas, voltadas ao apoio institucional ao Prêmio
e à execução dos projetos avaliados no certâmen;

V - definição de valores e representação simbólica do Prêmio.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à

conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento
e suplementadas se necessário, devendo os orçamentos futuros
destinar recursos específicos para o seu fiel cumprimento.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: Tem por finalidade este projeto de lei instituir o Prêmio

Destaque Escolar Tristão da Cunha, a ser concedido, anualmente, por
intermédio da Secretaria de Estado de Educação, com a finalidade de
reconhecer, valorizar e divulgar o desempenho das escolas
pertencentes à rede pública de ensino do Estado na execução de
projetos diversos, relevantes para o aprimoramento cultural ou de
interesse de suas respectivas comunidades. Para tal mister, a
Secretaria de Educação, eventualmente em conjunto com outros
órgãos públicos ou privados, realizará a seleção e concessão do
Prêmio que ora pretendemos instituir. A comunidade escolar receberá
as vantagens decorrentes das realizações dos projetos de interesse
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escolar e comunitários. A sociedade como um todo, ao reconhecer o
valor dos projetos executados mediante a divulgação da concessão do
prêmio, sentir-se-á lisonjeada e renovará esperanças, com a certeza
de que a comunidade escolar se esforça no sentido de seu
aprimoramento e do desenvolvimento geral.

Eis aqui as razões que justificam os objetivos do Prêmio que
pretendemos ver instituído em reconhecimento dos méritos das
escolas públicas e de suas respectivas comunidades.

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

REQUERIMENTOS
Nº 829/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Município de Brasília de
Minas pelo aniversário de sua emancipação política. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 830/2007, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Sra. Maria Rosa Bento
Rodrigues e a todos os defensores públicos do Município de Uberaba
pelo trabalho prestado.

Nº 831/2007, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja
formulado apelo à Secretaria de Planejamento com vistas à instalação
de um posto do Psiu em Pará de Minas. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)

Nº 832/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Corpo de Bombeiros Militar
do Estado pela passagem do Dia do Bombeiro Brasileiro. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 833/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de envio a essa
Comissão de cópias dos documentos que menciona, referentes às
obras do Pró-Acesso, na rodovia estadual que liga a BR-116 ao
Município de Marilac. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 834/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita
seja formulado apelo ao Diretor-Relator e aos demais Diretores da
Aneel com vistas a que neguem provimento ao recurso interposto pela
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Cemig contra a resolução que autorizou o reajuste das tarifas de
fornecimento de energia elétrica da empresa em percentual inferior ao
requerido. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente
pelo Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Requerimento nº
669/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 835/2007, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que
solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Contas do
Estado pedido de envio do parecer técnico sobre a prestação de
contas do Ministério Público Estadual relativo aos exercícios de 2003
a 2006, contendo as informações exigidas na Instrução Normativa nº
15/2004. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Rêmolo Aloise. Anexe-se ao Requerimento nº 804/2007,
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 836/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Promotor de Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos pedido de informação sobre as providências adotadas em
relação aos fatos declarados no documento que menciona. (- À Mesa
da Assembléia.)

Nº 837/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público
pedido de providência acerca da decisão da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte quanto ao fechamento do Mercado Distrital do Bairro
de Santa Tereza.

Nº 838/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulada manifestação de protesto contra o fechamento do
Mercado Distrital do Bairro de Santa Tereza, uma vez que tramita
nesta Casa projeto de lei que dispõe sobre o tombamento dessa
instituição. (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 839/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente da Cemig com vistas a que envie
a essa Comissão listagem dos trabalhadores dessa empresa e dos
trabalhadores terceirizados que tenham se acidentado em trabalho
isolado de eletricista no período de 1999 a 2007. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 840/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Juiz da Vara de Execuções Criminais da
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Comarca de Manhuaçu com vistas a que sejam tomadas providências
para garantir o atendimento e o tratamento médico dos presos
Salustrano Silva Campos e Giliarde de Souza e Silva, na cadeia local.

Nº 841/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG, à
Corregedoria da PMMG, à Ouvidoria de Polícia do Estado e à
Delegacia adida ao Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte com
vistas a que sejam tomadas providências relativas à violência sofrida
pela Sra. Regina Célia Abade, em 19/6/2007, nesta Capital,
possivelmente praticada por policiais militares, no interior da loja
Ponto Frio.

Nº 842/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Prefeito Muncipal e ao Secretário Municipal
da Habitação de Belo Horizonte com vistas a se garantir às famílias da
ocupação João de Barro o pagamento de aluguéis, em caso de
desocupação, em virtude da possibilidade de cassação da liminar
vigente, até que sejam incluídas em algum programa de habitação
popular.

Nº 843/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Defensor-Geral da Defensoria Pública do
Estado com vistas à designação ou ao remanejamento de Defensores
Públicos para a cidade de Manhuaçu.

Nº 844/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à
liberação de recursos para a construção e implantação da Apac no
Município de Manhuaçu.

Nº 845/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que
tome providências com relação à qualidade da comida servida aos
presos da cadeia pública de Manhuaçu.

Nº 846/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhados ao Secretário de Defesa Social, para tomada de
providências, ofícios e cópia das notas taquigráficas da reunião de
5/7/2007 dessa Comissão, relativas aos assassinatos de Adenilson
Lopes da Silva, José dos Reis Gonçalves, Lourdes Gonçalves
Damasceno e José Maria Soares.



821

Nº 847/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhados à Procuradoria-Geral da Fundação Cultural
Palmares, ao CAO-DH, ao CAO-CA, à Ouvidoria Agrária Nacional, ao
Incra Nacional e à Secretária Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial pedidos de providências e cópia das notas
taquigráficas da reunião de 5/7/2007 dessa Comissão, relativas à
solução definitiva do problema dos quilombolas do Norte de Minas.

Nº 848/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada ao Coordenador da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco e ao Presidente do IEF cópia das notas taquigráficas da
reunião de 5/7/2007, pedindo providências com relação à abertura de
processo administrativo sobre denúncias apresentadas pelos
quilombolas do Norte de Minas, conforme documentação mencionada.

Nº 849/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhados ao Juiz titular da 12ª Vara Federal pedido de
providência e cópia das notas taquigráficas da reunião de 5/7/2007
dessa Comissão, para conhecimento de erro ao qual foi induzido por
meio de laudos fraudulentos.

Nº 850/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhados ao Colegiado das Corregedorias, à Corregedoria
da PMMG, à Ouvidoria de Polícia, ao Comandante-Geral da PMMG e
ao Governador do Estado pedidos de providências e cópia das notas
taquigráficas da reunião de 5/7/2007 dessa Comissão relativas à
correição da ação ilegal da Polícia Militar na desocupação da Fazenda
Angicos, no Norte de Minas.

Nº 851/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado
apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que viabilize a instalação
da Gerência Regional de Saúde no Município de Poços de Caldas.

Nº 852/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita
seja formulado apelo ao Ministro de Minas e Energia, ao Governador
do Estado, aos Presidentes da Eletrobrás e da Cemig com vistas ao
prosseguimento imediato do Programa Luz para Todos em Minas
Gerais, especialmente a celebração de novo contrato entre governo
federal e concessionárias, a definição e a disponibilização de recursos
pelas partes envolvidas e a agilização da contratação de empresas
executoras, com a definição do cronograma de obras no Estado.



822

Nº 853/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a
que se destine um helicóptero ao Município de Juiz de Fora.

Nº 854/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à
instalação de um posto de policiamento na R. Primavera, nº 8, Bairro
Jardim Teresópolis, em frente ao Km 439 da BR-381, em Betim.

Da Deputada Ana Maria Resende em que solicita sejam distribuídos
também à Comissão de Política Agropecuária os projetos referentes à
Comissão de Meio Ambiente que interferirem no setor agropecuário. (-
À Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Sebastião Costa em que solicita seja a Portaria nº
467/GC-5 anexada ao Projeto de Lei nº 868/2007 e seja essa
proposição incluída na pauta, tendo em vista o cumprimento, por seu
autor, do disposto no art. 104 do Regimento Interno. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nº 868/2007.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Agostinho Patrús Filho, Dinis Pinheiro e Dalmo Ribeiro Silva.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Meio Ambiente e do Deputado Neider Moreira.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio.
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, faremos um breve relato da reunião da Comissão de
Segurança Pública realizada na cidade de Carmo do Paranaíba,
próxima a Patos de Minas. Na última quinta-feira, estive em Carmo do
Paranaíba, onde, a meu requerimento, foi realizada audiência pública
da Comissão de Segurança Pública para debater a situação da
segurança naquela cidade e na região. Quando requeri a audiência
pública, já sabia, por relato do Prefeito Municipal, João Braz de
Queiroz, dos principais fatos que evidenciam a crescente
criminalidade violenta na cidade. Mas os dados que foram
apresentados durante a reunião devem-nos inquietar: em 2006, a
Polícia Militar registrou 1.205 crimes contra a pessoa; 1.764 crimes
contra o patrimônio; e 196 agressões de menores infratores. Estão em
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andamento na comarca 6 mil processos. É preciso acrescentar que a
cidade está sem Delegado e sem Defensor Público e conta com
apenas um Juiz de Direito, que acumula as funções de execução
criminal, já que ali existe um presídio com capacidade para 200
presos. A Delegacia de Polícia conta com apenas um agente de
polícia para atender a todas as investigações e não dispõe de viatura
policial, o que inviabiliza a entrega de intimações e o cumprimento de
mandados para andamento dos inquéritos. A população, de mais de
30 mil habitantes, está alarmada com esse quadro, especialmente
depois que, em janeiro deste ano, o Juiz e o Delegado foram tomados
como reféns durante um assalto. Preocupa o número crescente de
menores infratores e o aumento do tráfico de drogas, com todas as
conseqüências danosas que ele traz. Em documento assinado pelas
principais autoridades locais e entregue a todos os Deputados da
Comissão de Segurança Pública, vem expressa uma sugestão de
pedido de apoio à Polícia Federal, com seu efetivo e serviço de
inteligência, às Policias Civil e Militar, no combate ao tráfico. O
comércio de drogas conduz os jovens ao vício e, para manter esse
vício, muitos roubam, furtam e até matam. Esse é um problema de
quase todos os Municípios da região, como foi lembrado pelos
Prefeitos que estiveram presentes em Carmo do Paranaíba: Paulo
Uejo, de São Gotardo; João Antônio de Almeida, de Tiros; Fabiano
Carvalho, de São Gonçalo do Abaeté; Edson Andrade, de Lagoa
Formosa; Dione Teles, de Coromandel. Foram muitas as
reivindicações da comunidade. Entre os populares que
compareceram, lotando o salão onde foi realizada a audiência, vários
já foram vítimas de roubos e outros crimes. Os comerciantes se
queixam dos prejuízos, as famílias se sentem intranqüilas e são
obrigadas a reforçar grades e cercas nas residências.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Deputado Hely Tarqüínio,
senhores e senhoras, Presidente. Com muita honra, estivemos na
audiência a convite do Deputado Hely Tarqüínio para debater sobre a
segurança na cidade. Estamos preocupados com a segurança em
todo o Estado. Nossa região, Nova Serrana, também é afetada pelos
marginais. Estamos abismados com a situação de Carmo do
Paranaíba, a quinta mais violenta do Estado de Minas Gerais. Uma
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cidade rica, com mais de 30 mil habitantes, há seis anos sem um
Delegado titular. É preciso chamar a atenção para isso, sim, pois a
situação é preocupante. Uma cidade sede de comarca, próspera, que
tem Juiz e Promotor, mas que não possui Delegado titular há mais de
seis anos. Nosso Secretário de Defesa Social, Maurício Campos, deve
tomar providências urgentes. Nosso Presidente da Comissão,
Deputado Sargento Rodrigues, abordará esse assunto, pois devemos
exigir, urgentemente, que se nomeie um Delegado titular para aquela
comarca. Lá, os criminosos são mais audaciosos, pois roubam,
seqüestram e pedem resgate para devolver os carros e motos
roubados. É preciso que sejam tomadas providências urgentes para
que a criminalidade não se iguale à do Rio de Janeiro e de outras
cidades. Parabéns, Deputado Hely Tarqüínio, por solicitar a audiência
naquela cidade. Estivemos lá, como Vice-Presidente da Comissão de
Segurança Pública, e ficamos cientes do que ali ocorre.

O Deputado Hely Tarqüínio - Obrigado. Ficamos muito felizes com
sua presença e atuação na Comissão de SegurançaPública, alertando
o governo para o problema desse indicador social, que ocupa um dos
primeiros lugares na preocupação do povo brasileiro. Agora o
problema também está avançando no interior de Minas.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Hely
Tarqüínio, cumprimento-o por trazer esse problema sério e complexo
a essa tribuna - V. Exa., que foi autor do requerimento que gerou a
audiência pública em Carmo do Paranaíba, a qual tivemos
oportunidade de presidir. O Governador Aécio Neves deve estar
atento para esse problema, e V. Exa. deve cobrar-lhe com firmeza,
para o que terá todo o nosso apoio. O Governador precisa saber que,
em Carmo do Paranaíba, cidade com 30 mil habitantes, não há
Delegado, Escrivão nem agente de polícia. Lá não há nem sequer
uma viatura da Polícia Civil.

O que tratamos nessa audiência, e que foi reclamado pela Polícia
Militar, é que o aparato de justiça criminal e o sistema de defesa social
fica altamente prejudicado, pois, além de não ter Delegado de Polícia,
não conta com a presença do Defensor Público. Portanto, V. Exa. traz
um assunto da mais alta relevância, pois não se trata de um problema
apenas de Carmo do Paranaíba, mas de todo o entorno da cidade,
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que compreende a comarca e os Municípios circunvizinhos.
Nessa oportunidade, aprovamos um requerimento, de autoria deste

Deputado e do Deputado Paulo Cesar, convidando o Secretário
Maurício Campos Júnior a comparecer à reunião da Comissão de
Segurança Pública na próxima quarta-feira, dia 18, para informar-nos
a respeito do andamento dos encaminhamentos feitos pela Comissão
de Segurança Pública nas audiências realizadas em Itamarandiba,
Nova Serrana e Carmo do Paranaíba.

Cumprimento V. Exa., pois cumpre o papel de interlocutor político
dessa região ao cobrar, e deve fazê-lo veementemente. Estaremos
aqui para apoiá-lo e para dizer ao Governador que precisa, com
urgência, voltar as atenções para Carmo do Paranaíba e entorno.
Parabéns pela iniciativa e conte com o apoio da Comissão de
Segurança Pública.

O Deputado Hely Tarqüínio - Obrigado. V. Exa. muito tem trabalhado
nesta Casa, desde outros mandatos, pelo aumento e pelas condições
dignas dos recursos humanos, e para aparelhar o Estado, para que
tenha uma boa segurança pública. Não desanimaremos e
trabalharemos juntos.

Prosseguindo meu pronunciamento, quero dizer que uma cidade até
então sossegada agora enfrenta problemas semelhantes aos dos
grandes centros urbanos. Foi possível fazer um diagnóstico da
situação atual e enumerar as principais demandas. Como disse o
nosso Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, agora partiremos
para as ações concretas. Um relatório detalhado será encaminhado
ao Secretário de Defesa Social, acompanhado das solicitações de
providências urgentes, além das que eu já havia formulado às
autoridades, como a designação de um Defensor Público, a
designação de um Delegado Titular e o aumento do efetivo da Polícia
Militar.

Quero agradecer à Comissão de Segurança Pública, por seu
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, a acolhida ao meu
requerimento e a disponibilidade de deslocar-se até Carmo do
Paranaíba. Agradeço aos Deputados que ali estiveram: Paulo César,
Elmiro nascimento, que também é da nossa região, Chico Uejo e
Deiró Marra.
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A presença da Assembléia na comunidade, respaldando a atuação
dos Deputados e mostrando interesse pelas demandas da população,
reforça a importância da democracia e renova a confiança do cidadão
nos seus representantes.

Agradeço ainda ao Prefeito Municipal de Carmo do Paranaíba, João
Braz de Queiroz; à Sra. Maria da Glória Braz de Queiroz, primeira-
dama; e Chefe de Gabinete; à equipe que preparou a reunião no
Ponte de Terra Tênis Clube, Presidente José Ronaldo de Melo; ao
Presidente da Câmara Municipal, Paulo Soares Moreira; ao Juiz de
Direito, Dr. Walney Alves Diniz, que foi seqüestrado num assalto; ao
Promotor de Justiça Marcus Vinícius Ribeiro Cunha, que foi designado
recentemente, a partir de nossa solicitação; ao Comandante da 90ª
Companhia da Polícia Militar, Ten. José Wilson Gonçalves; ao
Delegado Regional de Patos, Dr. Márcio Siqueira, e ao Delegado Dr.
Wander Diógenes de Souza; às demais autoridades presentes -
Vereadores, policiais civis e militares, Conselheiros Tutelares,
professores e outros funcionários públicos - e às lideranças
comunitárias.

Meus agradecimentos às equipes da Consultoria, da assessoria da
Comissão, da TV Assembléia e da comunicação institucional desta
Casa.

Estou certo de que, da união dos nossos esforços, resultará um
cenário de mais tranqüilidade para a família carmense, que só deseja
trabalhar e viver em segurança.

Quero ainda fazer alguns comentários. Esse problema de segurança
pública já está no SOS, no Salve Nossas Almas, haja vista o Rio de
Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Ninguém respeita mais a vida. O
que é isso? É o poder paralelo. No Rio de Janeiro já existe o poder
paralelo. Na comparação, vamos trazer isso para cá. Hoje ninguém dá
conta de acabar com aquelas favelas do Rio da forma como estão
trabalhando. O tráfico já mantém boa parte daquela população e
compete com o poder instituído. É uma competição; já é um poder
paralelo.

Penso que os nossos governantes, o Presidente da República, não
sei bem, precisam fazer uma verdadeira cruzada em relação a esse
indicador de segurança que está atingindo as nossas famílias no
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Brasil.
Quero discutir as causas, que são exatamente essas. Acredito que a

classe política, principalmente o Parlamento, precisa refletir sobre
isso. Na hora de votar os projetos, eles não podem ser fisiológicos,
têm de buscar atender as questões nobres - segurança, saúde,
educação - de forma não submissa. Por quê? Hoje precisamos fazer a
Constituição valer. Ela é promessa de promessa que nunca se realiza:
a liberdade de ir e vir. E na liberdade tem de estar incluída nossa
segurança. A coisa mais importante depois da vida é a nossa
liberdade, e não a estamos tendo, estamos ficando num verdadeiro
gueto, até nas pequenas cidades.

Terminarei o meu pronunciamento e vou passar-lhe a palavra. O
sistema internacional é de camisa-de-força. O sistema liberal é
autofágico. Não temos mais soberania nacional. Hoje a soberania é
das empresas. Precisamos saber quais as empresas que comandam
tudo isso.

E a classe política, que às vezes é financiada por essas empresas, é
submissa ao mando desse povo, que manda nos parlamentos. As
diferenças são tamanhas que o indivíduo, o cidadão, acha mais
acolhida na proteção da droga, do tráfico, que na do próprio Estado,
que tem o dever moral de guardar o cidadão. O Estado é o nosso
guardião. A liberdade, a igualdade de oportunidade, é que regula a
justiça social. Temos de ter condições de votar um orçamento -
votaremos a LDO no meio do ano - e segui-lo. E votaremos a Lei
Orçamentária no fim do ano, o PPAG. Temos de nos preocupar com
tudo isso, principalmente com os indicadores sociais que estão na
nossa cara. Saúde é o primeiro, na pesquisa recente, no Brasil;
depois, desemprego; depois, segurança.

O Deputado Deiró Marra (em aparte) - Com a permissão do nobre
Presidente, uma vez que o Deputado Hely Tarqüínio já extrapolou seu
horário, gostaria de cumprimentá-lo. Estivemos lá, com o companheiro
Paulo; e suas palavras, Hely Tarqüínio, refletem a realidade de Carmo
do Paranaíba. Você, mais que ninguém, sabe muito bem da falta do
aparato do Estado, da ausência do Estado naquela cidade,
principalmente no que tange à Polícia Civil. Gostaria somente de
reforçar isso.
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Está aqui o Deputado Paulo Cesar, Vice-Presidente da Comissão de
Segurança Pública. Assumimos um compromisso, de público, de
levarmos o Delegado de Polícia Civil para lá. Ontem, a Prefeita de
Coromandel cobrou-nos isso. Temos a convicção, Deputado Hely
Tarqüínio, de que é isso que o Estado tem de fazer: dar ouvidos e
estar atento a essas necessidades.

Cumprimento-o pela audiência pública realizada lá, e também o
Presidente e o Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública.
Juntos assumimos esse compromisso, e espero podermos cumpri-lo.
Muito obrigado.

O Deputado Hely Tarqüínio - Muito obrigado pela intervenção, Sr.
Presidente.

Termino dizendo que me sinto Deputado como mediador dos
interesses do povo. Temos de cuidar desses indicadores sociais,
principalmente os mais nobres, desde o dia da LDO até o momento de
caracterizar o Orçamento e verificar se realmente há os gastos,
através das comissões da Casa, principalmente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária; criar instrumentos - tenho
visto algumas propostas - para seguirmos a aplicação do dinheiro
público no que é mais importante: a vida, a segurança, a liberdade.
Muito obrigado.
  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 acompanha das
galerias e através da TV Assembléia, boa tarde. Venho aqui, hoje,
para tratar de dois assuntos de suma importância.

No último dia 15 de maio, ocupei esta tribuna para tecer elogios a
dois programas implantados pelo Governador Aécio Neves: o Pró-
Acesso e o Fundomaq. Salientei que esses são dois dos mais
destacados programas do atual governo e demonstram a
sensibilidade do Governador sobre a importância das estradas para o
desenvolvimento de Minas. De fato, o Pró-Acesso, que permite a
todos os Municípios mineiros terem estradas de acesso asfaltadas até
o final do atual governo, e o Fundo Máquinas para o Desenvolvimento
- Fundomaq -, que possibilita às Prefeituras renovarem suas frotas de
ônibus, microônibus, tratores, caminhões e máquinas, como
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retroescavadeiras, pás carregadeiras e motoniveladoras, são
fundamentais para que os Prefeitos mineiros tenham condições de
manter e aumentar sua infra-estrutura de construção e de transporte.

Abordei essa questão, aliás, porque tive a honra de ser Prefeito de
minha cidade natal, Nova Serrana, em duas oportunidades e sei como
é importante para a administração municipal contar com máquinas e
equipamentos em boas condições para atender às demandas de seus
cidadãos. Mas, apesar de reconhecer a importância do Fundomaq
para as Prefeituras, alertei que as cidades de menor poder não
estavam em condições de usufruir de seus benefícios.

Destaquei, por exemplo, que apenas 5,9% dos Municípios inscritos
no Fundomaq tiveram condições de adquirir uma motoniveladora, a
popular patrol, que custa em torno de R$500.000,00 e cuja aquisição
é praticamente inviável para Municípios onde a arrecadação mal
suporta as despesas administrativas. Adverti, ainda, que os
Municípios mineiros enfrentam outras grandes dificuldades para
manter suas estradas vicinais, como as chuvas torrenciais do começo
do ano e a própria falta de recursos para conservação, tornando-se,
em muitos trechos, intransitáveis.

E alertei ainda para o fato de que vários Municípios mineiros tiveram
de atrasar o início do período letivo, pois as estradas municipais, em
precárias condições e intransitáveis, além de comprometerem o
escoamento da produção agrícola, impedem o tráfego dos veículos
que fazem o transporte escolar na zona rural.

E, como integrante da base de apoio ao governo, eu me senti na
obrigação de propor ao nosso Governador a criação de um programa
exclusivo para as estradas vicinais. Minha sugestão era a criação de
um programa que permitisse a todos os Municípios manter e realizar
obras em estradas sob sua administração. E, mais uma vez, o
Governador Aécio Neves mostra como governa atento aos seus
aliados, anunciando, no último dia 17 de junho, o lançamento de um
programa de recuperação de estradas vicinais, que terá recursos do
Banco Mundial e do BID.

O Governador informou que esse novo programa de recuperação de
estradas municipais melhorará as condições de tráfego nas estradas
vicinais não asfaltadas que, em tempos de chuva, ficam intransitáveis,
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priorizando aquelas utilizadas pelo transporte escolar e para
escoamento das safras. Portanto, o Governador criará um programa
exatamente dentro do que pensávamos ser ideal e que permitirá aos
Municípios de menores possibilidades financeiras a recuperação de
suas estradas vicinais. Nosso Governador dará mais uma grande
demonstração de como gerencia bem os recursos do Estado, de sua
preocupação com o desenvolvimento de todas as cidades mineiras,
mesmo as menores, de que está atento e aberto às sugestões de
seus aliados.

Portanto, quero parabenizar o Governador Aécio Neves por mais
esse programa fundamental para o desenvolvimento de Minas e
reafirmar meu compromisso de apoiar todas as medidas em prol do
povo mineiro, além de tentar, humildemente, continuar contribuindo
com ele.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero cumprimentá-lo
pelo seu pronunciamento. Sua postura, como parlamentar e
companheiro de partido, é realmente de responsabilidade, porque, se
o Fundomaq foi um programa importante tal como é o transporte
escolar, há a questão do dia seguinte a esses programas.

Conversava com o Deputado Luiz Tadeu Leite. Estivemos com o
Secretário de Transportes, há alguns meses, alertando para os
problemas que ocorrem após as chuvas. No Norte de Minas
normalmente não chove, mas, quando isso acontece, vira o caos. A
população dessa região está preparada para suportar seca. Assim,
quando há chuvas um pouco mais concentradas em determinado
mês, o caos se instala.

Cumprimento o Deputado Paulo Cesar, a quem solicito permissão
para cumprimentar o Deputado Aécio Neves, por meio do Dr.
Maurício, Secretário de Segurança e Defesa Social, que esteve ontem
em Montes Claros com toda a sua equipe, com os Comandantes do
Batalhão da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros.

Realizamos uma ampla discussão, de que participou o Prefeito
Athos, oportunidade em que, infelizmente, tivemos o dissabor de
saber que Montes Claros, no “ranking” de crimes violentos, ocupa o 3º
lugar no Estado. Tomara que não cheguemos ao 1º lugar. Realizamos
um debate muito bom.
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Ontem, por ordem do Governador, foi autorizado... O governo
entrará com uma contrapartida na instalação do programa Olho Vivo,
no Centro da cidade. Assim sendo, 27 câmeras estarão monitorando o
comércio de Montes Claros. A pedido nosso, em virtude de um
trabalho que fizemos, de uma audiência que tivemos com o
Governador e com o Comandante do Corpo de Bombeiros, ele
autorizou, no Orçamento de 2007 para 2008, recursos necessários e
suficientes para a construção da sede do quartel do batalhão do
Corpo de Bombeiros de Montes Claros. Portanto, o Governador é
sensível a essas questões. V. Exa. alertou para a questão das
estradas vicinais; agora, ele lança o programa de estradas vicinais. É
bom trabalhar dessa forma, pois facilita o trabalho do parlamentar e
valoriza o trabalho dos Prefeitos e das lideranças. O Governador,
considerando-se a experiência que tem, uma vez que foi parlamentar
por vários mandatos e possui sangue político nas veias, sabe
perfeitamente o que é importante e necessário para o povo de Minas
Gerais.

Quanto à nossa Montes Claros, mais uma vez a nossa
sesquicentenária cidade - comemorou 150 anos no dia 3 - aplaude e
agradece ao Governador os investimentos que está fazendo na
segurança pública de nosso povo. Obrigado.

O Deputado Paulo Cesar - Agradeço ao nobre Deputado Carlos
Pimenta.

Deputado Carlos Pimenta, temos grande preocupação em relação à
segurança. Sou Vice-Presidente da Comissão. Na última quinta-feira,
estivemos em Carmo do Paranaíba, onde realizamos uma audiência
pública. Trata-se da quinta cidade mais violenta do Estado de Minas
Gerais. Temos de chamar a atenção do Secretário Maurício Campos,
porque a situação, em toda Minas Gerais, é preocupante. Em todos os
lugares por onde viajamos, onde realizamos audiências públicas,
recebemos ligações de Prefeitos e de lideranças; portanto, a situação
é preocupante em todo o Estado.

Como já disse, em Carmo do Paranaíba, cidade que tem mais de 30
mil habitantes, há sede de comarca, Juiz e Promotor, mas não há
Delegado, Escrivão e viatura da Polícia Civil. Então, é preciso olhar
para essa cidade com carinho. A nossa Nova Serrana é a 24ª cidade
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mais violenta; logo, também precisa de atenção especial. Já
realizamos audiências públicas lá e já tratamos do assunto aqui.
Estivemos com o Secretário Maurício Campos, pois algumas
providências têm de ser tomadas, visto que a situação da segurança
pública é preocupante em todo o Estado.

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Nobre Deputado
Paulo Cesar, inicialmente o saúdo por trazer à discussão dois
assuntos de grande relevância. O primeiro deles é o Pró-Acesso. Na
verdade, a idéia dos programas estruturadores - e o Pró-Acesso é um
deles - é um grande êxito do governo de Minas, que contou com a
participação da Assembléia Legislativa do Estado.

Ficamos muito felizes, pois partimos de 30 programas
estruturadores, e, no final do mandato passado, havia 34. Agora, em
2007, podemos trabalhar com 53 novos programas. A idéia da
interface entre os programas estruturadores, segundo a qual a
Assembléia permite passar o recurso de um programa estruturador
que tem grande êxito para outro que necessita desse recurso, é uma
flexibilidade orçamentária que, conforme está provado, deu certo.
Então, trata-se de uma grande inovação do Estado de Minas, que
contou com o apoio da Assembléia Legislativa, a qual pode ser
utilizada por outros Estados da Federação.

Gostaria ainda de pontuar outro tópico de sua fala. Refiro-me à
questão do Fundomaq, um Fundo que tem em vista o
desenvolvimento de Minas Gerais.

Nobre Deputado, o Fundomaq, estudado em detalhes nesta Casa,
aprimorado por emenda parlamentar, é hoje um programa de sucesso.
Quanto ao que disse V. Exa., quero comentar a ótica do Fundomaq
sob o ideário federalista. Trata-se de um programa de iniciativa do
governo do Estado de Minas Gerais, para o qual ele aporta recursos
do Tesouro Estadual.

Não há um centavo do governo federal nesse programa. Esses
recursos são repassados para aquisição de máquinas que servirão
aos Municípios mineiros. Mais de 750 Câmaras Municipais aprovaram
leis específicas permitindo esse convênio.

Ora, o Brasil, entre as 24 Federações do mundo, é a única que traz
na sua Constituição a palavra “federativa”: República Federativa do
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Brasil. O que significa a palavra “federal”? “Federal” vem do latim
“fedos”, que significa “pacto”, “entendimento”. Então, há um pacto, um
entendimento entre o governo de Minas e os 853 Municípios para
permitir essa mobilização.

O que ocorre? Um burocrata, um funcionário da Secretaria do
Tesouro Nacional lança uma decisão querendo considerar os
Municípios e o Estado de Minas Gerais inadimplentes, desrespeitosos
à Lei de Responsabilidade Fiscal, quando, na verdade, Minas Gerais
apresenta para o Brasil e para o fórum das Federações um grande
instrumento federativo, que é o Fundomaq.

Nesse aparte a V. Exa., quero, mais uma vez, conclamar a
Assembléia de Minas - e já trabalhamos em duas audiências com
esse intuito - para que Minas Gerais dê um exemplo de modelo
federativo, ao instrumentalizar o Fundomaq como uma maneira de o
governo estadual ajudar os governos municipais.

Parabéns pela intervenção de V. Exa. Conte com o nosso trabalho
nesse mesmo sentido. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Cesar - Caro Líder, quero concordar com suas
palavras. O burocrata que deu esse parecer contrário deveria é estar
alertando os outros 26 Governadores do Brasil de que esse programa
feito pelo Fundomaq deu certo, ao ajudar os Municípios e os Prefeitos
a administrar suas cidades com recursos do Estado para as
Prefeituras. Esse burocrata deveria ter feito o contrário, ou seja,
orientado os Governadores a implantar em seus Estados o programa
Fundomaq que deu certo em Minas Gerais.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar os psicólogos e
médicos de clínicas de trânsito de Minas Gerais que estão presentes
nas galerias. Muito obrigado pela presença, que muito nos honra.
Obrigado a todos os que nos ouviram nesta tarde.

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, cidadãos e cidadãs que
acompanham os trabalhos da Assembléia, dividirei a minha
intervenção na tribuna em dois momentos. O primeiro deles, para
convidar os Deputados, as Deputadas, assim como o Deputado Eros
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Biondini, Vice-Presidente da Comissão de Participação Popular, para
a audiência pública extraordinária da comissão que será realizada no
dia 13 de julho, às 9h30min da manhã, com o objetivo de recebermos
do Movimento da Área da Criança e do Adolescente propostas
pertinentes ao PPAG. No dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do
Adolescente completa 17 anos. Sabemos que muito precisamos ainda
avançar na linha do efetivo cumprimento das diretrizes e propostas ali
contidas. Reitero aqui o convite para que todos estejam presentes.
Será o momento de conhecermos as resoluções aprovadas pelo
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente para
subsidiar a nossa ação parlamentar no segundo semestre,
particularmente no que toca às leis orçamentárias. O PMDI, que será
votado em agosto, o PPAG, que receberemos até 30 de agosto, bem
como a Lei Orçamentária para o ano de 2008. Isso ocorreu num
momento em que o governo federal recebe do Ministro Tarso Genro,
do Ministério da Justiça, o Programa Nacional de Segurança com
Cidadania - Pronasci. No que compete ao Ministério da Justiça, visa
avançar nas medidas socioeducativas e no acolhimento ao jovem que
comete ato infracional e até mesmo àquele que, depois de 18 anos, é
submetido a algum tipo de pena. Tão importante quanto o Pronasci é
a construção de uma rede de proteção social de forma integrada,
intersetorial, promovendo o acesso à educação infantil, ao ensino
fundamental e médio, à universidade, ao primeiro emprego, além de
qualificação, apoio sociofamiliar e condições adequadas do
protagonismo juvenil. Portanto, é importante compatibilizar políticas de
prevenção, de acesso à cidadania com a rede de medidas
socioeducativas. O segundo assunto que abordarei trata de um dever
de ofício, uma obrigação legislativa, já que representa a Assembléia
Legislativa no Conselho Estadual de Segurança Alimentar. Trago aos
Deputados, às Deputadas, ao povo de Minas Gerais um relato da
Conferência Nacional de Segurança Alimentar realizada na semana
passada. Foram discutidas políticas de segurança alimentar e
nutricional no nosso país, contando com a presença do Presidente
Lula, do Ministro Patrus e de aproximadamente 1.700 delegados da
sociedade civil brasileira. Trata-se de um processo que mobilizou
aproximadamente 70 mil militantes da área de segurança alimentar
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em todo o País, culminando nessa grande conferência, a 3ª
Conferência, que discutiu dezenas de propostas para a área de
segurança alimentar e nutricional, contando com a presença de
delegações internacionais. Hoje, com muito orgulho, podemos dizer
que o programa Fome Zero, do governo Lula, e suas ações são
modelo para vários continentes. O Presidente da FAO esteve nesse
encontro e deu o seu testemunho sobre a importância das políticas de
segurança alimentar, principalmente para a África e para alguns
países pobres do continente asiático. O Presidente Lula trouxe uma
excelente notícia. Neste primeiro ano, o governo federal assumirá,
com aproximadamente R$370.000.000,00, parcela de recurso
destinado à merenda escolar para o ensino médio. Essa era uma luta
histórica do movimento da área de segurança alimentar. Muitas vezes
o jovem pobre que freqüenta a escola pública, que trabalha o dia todo
ou que sai da roça e vai direto para a escola, ou mesmo que sai de
um bairro distante para outro para fazer o ensino médio, não tinha
direito à merenda escolar. Sabemos que barriga vazia não estimula
processo de aprendizagem. Pelo contrário, o direito humano à
alimentação está intimamente associado à política de promoção da
saúde e da educação.

Após 10 anos sem nenhum tipo de reajuste “per capita” da
alimentação escolar para o ensino fundamental, o governo Lula fez
um reajuste significativo nos anos anteriores e agora também.
Assume boa parcela do dispêndio financeiro com a merenda escolar
para o ensino médio. Essa é uma proposta dos movimentos
estudantis, do movimento da área da criança e do adolescente e da
área da educação. Nós, da Assembléia, já havíamos encampado isso
há alguns anos, buscando junto ao governo estadual a sua
disponibilização de recursos para esse tipo de atendimento, já que o
ensino médio é de responsabilidade do governo estadual.

Agora, o governo Lula, num gesto de compromisso com o Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e com a Conferência de Segurança
Alimentar, finalmente atendeu a essa proposta anunciada.

Também foi anunciado o reajuste dos benefícios do programa Bolsa-
Família. O Ministro Patrus anunciou para as 11 milhões de famílias
brasileiras o reajuste de mais de 18% sobre o benefício do referido
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programa. Qual o motivo de esse anúncio ter sido feito nessa
conferência? Justamente porque as pesquisas mostram - não é o
Ministro Patrus ou o Presidente Lula ou este Deputado que estão
dizendo - que 80% do recurso do Bolsa-Família são gastos
exatamente com alimentação. Todas as pesquisas, inclusive
nutricionais, mostram a curva ascendente do grau nutricional de
crianças cujas famílias recebem o benefício do programa Bolsa-
Família.

Portanto, além da merenda e da alimentação escolar para o ensino
médio, o Presidente Lula anunciou, nessa conferência, na semana
passada, o reajuste dos benefícios do programa Bolsa-Família, os
quais, só em Minas Gerais, atingem hoje mais de 1.100.000 famílias.

O Presidente Lula foi muito claro, porque sabemos que o direito
humano à alimentação depende muito da agricultura familiar. No ano
passado, o Presidente liberou R$10.000.000.000,00 para o Pronaf e
foram executados R$8.500.000.000,00. Neste ano, o Presidente Lula
já autorizou a liberação de R$12.000.000.000,00, com juros mais
baixos, até mesmo negativos, para o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar.

O Presidente Lula, na mencionada conferência, fez um desafio aos
movimentos da agricultura familiar e dos sem terras, para que não
fique guardado nenhum centavo desses R$12.000.000.000,00. O
Presidente Lula desafiou os representantes dos movimentos e das
estatais ali presentes, já que isso depende de um bom gerenciamento
do programa e também dos bancos, a fim de que haja 100% de
execução orçamentária do Pronaf para as safras de 2007 e 2008.
Esse recurso tem de ser gasto para propiciar renda ao agricultor
familiar, além de mais alimentação disponível nas médias, grandes e
pequenas cidades.

O nosso Presidente foi mais além, já que o Ministro Patrus e o
Presidente do Consea, Chico Menezes, solicitaram ao Presidente Lula
o aumento de recursos para o programa de aquisição direta do
agricultor familiar, o chamado Programa de Aquisição de Alimentos -
PAA -, o compra direta local.

O governo Lula disponibiliza, a fundo perdido, recursos para a
Prefeitura, que compra a produção do agricultor familiar e distribui
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essa alimentação para a merenda escolar, para as creches, para os
asilos, e para as entidades sociais. Isso faz com que os agricultores
familiares sejam beneficiados, ao se comprar deles, no mínimo,
R$3.500,00, por ano, de cada um desses agricultores. É a compra
garantida de seus produtos. Com isso, melhora-se a merenda escolar
e o apoio alimentar dado às entidades sociais.

O Ministro Patrus teve a alegria de ouvir do Presidente Lula que a
proposta de aumento de recursos para esse programa também será
contemplada na liberação de recursos durante todo o ano de 2007,
além das outras políticas de restaurantes populares e cozinhas
comunitárias, cujos editais já estão abertos para a habilitação de
Prefeituras.

É com alegria que desejo registrar que amanhã, dia 11 de julho, o
Restaurante Popular I, da Rodoviária, terá suas obras de reforma
inauguradas. O Restaurante Popular de Belo Horizonte foi reaberto no
dia 11/7/94, no dia do aniversário do nosso querido e eterno Prefeito
de Belo Horizonte Célio de Castro.

Vejam bem, Srs. Deputados e Sras. Deputadas: de lá para cá, o
Restaurante Popular tem vendido 5 mil refeições por dia, a R$1,00
cada. Há 13 anos, ele atende a 5 mil belo-horizontinos que buscam o
seu sagrado direito à alimentação, pagando R$1,00. Amanhã, com
recursos do Ministério do Desenvolvimento Social, o Prefeito Pimentel
e o Ministro Patrus inaugurarão as obras de reforma do Restaurante
Popular, no dia do aniversário do Prefeito Célio de Castro, que deu
grande contribuição para a reabertura desse espaço em Belo
Horizonte.

O governo Lula dá uma demonstração clara de respeito ao Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Na conferência, ele
anunciou o que todos nós esperávamos, que é exatamente a merenda
escolar para o ensino médio, o aumento do Pronaf, o aumento do
programa de aquisição de alimentos, mais recursos para a reforma
agrária. Esse encontro contou com uma diversidade participativa
nunca vista em conferência alguma. Estavam presentes quilombolas,
povos indígenas, sem-terras, representantes da comunidade negra,
agricultores familiares, técnicos, militantes da área social, entidades
sociais, membros de governos municipais. A delegação mineira, com
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90 integrantes, foi conduzida pelo Presidente do Consea de Minas,
nosso Bispo D. Mauro Morelli, que teve presença destacada. Nessa
conferência tão plural, a maioria das reivindicações apresentadas pela
área de segurança alimentar foi atendida. Isso valoriza a participação
popular, isso valoriza a luta social.

É muito bom quando temos um governo federal comprometido com
as deliberações das conferências. Novas propostas foram
apresentadas. Deputado Padre João, um dos mais atuantes militantes
dessa área em Minas e no Brasil, dá gosto participar quando o
governo acolhe as reivindicações. Não adianta participarmos de
conferências e encontros, e depois ver as propostas ficarem no papel.
Portanto, valorizo muito as propostas de reajuste do Bolsa-Família, a
merenda escolar para o ensino médio, o aumento de recursos para a
agricultura familiar - R$2.000.000.000,00 - e para o Programa de
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. São programas
integrados, que buscam resgatar o sagrado direito humano à
alimentação. Não há saúde, educação e trabalho com estômago
roncando, barriga vazia. A alimentação é um direito humano sagrado.

Estamos nessa luta, e felizes, porque o governo Lula tem apontado
caminhos para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia,
visitantes das galerias, gostaria de trazer novamente a esta tribuna um
assunto que tem causado muito incômodo no Corpo de Bombeiros
Militar. Para cobrarmos ações do Governador Aécio Neves,
gostaríamos de citar os passos que percorremos para aprovar uma lei
que o próprio Corpo de Bombeiros se tem recusado a cumprir, na
pessoa do seu Comandante-Geral, Cel. José Honorato Ameno, que
tem causado sério transtorno aos integrantes da Corporação. Sr.
Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, temos recebido várias,
centenas de reclamações de militares do Corpo de Bombeiros, porque
o Comandante-Geral se recusa a cumprir a Lei Complementar nº 95.

É bom esclarecermos que essa lei é proveniente do Projeto de Lei
Complementar nº 86. O Governador Aécio Neves enviou esse projeto
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a esta Casa em 2006. Construímos passo a passo esse caminho.
Levei nove meses indo até ao Governador; ao Sr. Antônio Augusto
Anastasia, Secretário de Planejamento e Gestão à época, hoje Vice-
Governador; e ao Secretário Danilo de Castro, que faz a interlocução
política. Pedimos ajuda ao Deputado Alberto Pinto Coelho, que, na
época, fazia a interlocução política como Líder de Governo, para que
o projeto chegasse a esta Casa.

Naquela época, tanto os Sargentos da Polícia Militar quanto os do
Corpo de Bombeiros Militar levavam aproximadamente 10, 11 e 12
anos para serem promovidos à graduação seguinte. Com mais de 10
anos na graduação, os Cabos reclamavam que a fila de espera para
fazer o curso de Sargento estava muito longa e que levariam
aproximadamente 20 anos para todos passarem.

A partir desse momento e dessa constatação, cheguei a juntar,
numa pasta no meu gabinete, mais de mil “e-mails” de Sargentos e
Cabos tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Militar
reclamando dessa demora. Fui até o Secretário Danilo de Castro, com
quem estive por diversas vezes, fazendo um apelo para que o
governo enviasse o projeto à Assembléia, a fim de oxigenar toda a
instituição. Naquela época, tínhamos também o problema no quadro
dos Oficiais. Havia Capitães que demoravam aproximadamente 10
anos no posto de Capitão para alçar o cargo de Major.

Por meio de muita luta, perseverança e empenho nosso, o
Governador enviou o Projeto de Lei Complementar nº 86. Esta Casa
teve a melhor acolhida. Acompanhei o projeto em todas as Comissões
em 1º turno, com a aquiescência do Deputado Alberto Pinto Coelho,
nosso Líder à época. Fizemos tudo o que era necessário. O projeto foi
aprovado em dezembro do ano passado. O Governador sancionou a
lei em 17/1/2007, e um dos seus artigos diz que a mesma entraria em
vigor em 18/4/2007.

A partir desse momento, quando a lei entrou em vigor, tínhamos
uma preocupação que foi deixada de lado. Os militares da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros não ficariam preocupados como
transcorreriam as suas promoções, porque a Lei Complementar nº 95
já estabelece regras claras e não deixa interpretação dúbia ao
administrador. Quer dizer, ela deixa claro que será promovido e não
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fala em “poderá”. O verbo é no imperativo. Ela determina isso; todavia,
até hoje, Deputados Padre João e Célio Moreira, o Comandante-Geral
do Corpo de Bombeiros não compreendeu nem sequer foi capaz de
fazer uma interpretação jurídica que respondesse aos anseios dos
seus comandados. E aí, já estive com ele aproximadamente três
vezes, a fim de buscar uma solução para o problema. Todas as vezes
que vamos até ele, só escutamos desculpas, desculpas e desculpas.

Deputado Durval Ângelo, penso que, quando o Governador nomeia
um Secretário de Estado ou um Chefe de Polícia, é porque tem
competência para estar naquela Pasta, tem autonomia e boa-vontade
para gerir aquilo que lhe foi confiado.

Infelizmente, quero fazer um apelo ao Governador Aécio Neves. Se
o Governador não cobrar do Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros que efetivamente venha assumir o seu papel de
Comandante e promova os policiais que estão aguardando notícias, o
que até o presente momento não ocorreu...

Pasme, Deputado Durval Ângelo! V. Exa. esteve lá comigo - V.Exa.
como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, e nós, da
Comissão de Segurança Pública. Na Polícia Militar, já saíram quais
são as vagas que os policiais terão para serem promovidos até 2008.
No memorando da Polícia Militar, assinado pelo Cel. Hélio dos Santos
Júnior, que, aliás, vem realizando um brilhante trabalho nesse sentido,
já há as vagas de 2008.

Mil e cem Cabos serão convocados para fazer o curso de Sargento.
Cento e vinte Sargentos farão o Curso de Habilitação de Oficiais.
Todos os Soldados serão promovidos imediatamente agora em
agosto, obedecendo rigorosamente ao que a Lei Complementar nº 95
diz. No caso dos Bombeiros, continuamos vendo o Cel. Honorato dar
desculpas em cima de desculpas.

Concedo aparte ao Deputado Durval Ângelo, que esteve, juntamente
com este Deputado, recentemente, com as duas Comissões,
conversando com o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deputado Sargento
Rodrigues, rapidamente faço o registro da presença de uma
delegação de aposentadas e aposentados da Fhemig. Sou o próximo
inscrito. Trarei ao conhecimento da Casa os problemas centrais que
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afligem os aposentados e as aposentadas da Fhemig.
Retomando o pronunciamento de V. Exa., quero dizer que estivemos

no Corpo de Bombeiros. É lamentável que uma corporação, por
intermédio do seu Comandante-Geral, esteja desrespeitando uma lei
complementar aprovada nesta Casa. Toda a Assembléia se envolveu
para a sua aprovação, mas, com certeza, o papel de V. Exa. foi de
destaque, pois coordenou a tramitação e a votação do projeto nesta
Casa.

Ontem estive num encontro com 270 futuros Oficiais da Polícia
Militar, do CHO, que são militares que já vão beneficiar-se, neste ano,
da lei aprovada na Assembléia. Hoje, o clima de insatisfação no Corpo
de Bombeiros é grande. Acho que não deveríamos brincar com isso,
não.

As Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública
deveriam, primeiro, convocar o Comandante do Corpo de Bombeiros
aqui, para que ele se explicasse a esta Casa. Caso não tome as
providências devidas, como promover a efetivação e a promoção por
tempo de serviço, devemos acionar a Procuradoria-Geral desta Casa
para uma ação contra o Comando do Corpo de Bombeiros.

Como terceira medida, proponho que as duas Comissões marquem
uma reunião com o Governador do Estado, porque hoje poderemos
ter um movimento com conseqüências que não conseguimos calcular,
chegando até a uma paralisação no Corpo de Bombeiros, caso não
seja resolvida essa questão.

É lamentável que isso ocorra logo com o Corpo de Bombeiros, que é
uma instituição tão querida pela sociedade, tão amada pelo povo, que
presta um serviço tão importante em defesa da vida.

O Comandante, Cel. Honorato, está “pisando na bola”,
desrespeitando uma lei com uma corporação que presta tão
relevantes serviços à população mineira.

Está, então, claro hoje o posicionamento das duas Comissões em
defesa da lei; pela promoção imediata e de pressão ao Comando do
Corpo de Bombeiros.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o aparte ao Deputado
Durval Ângelo, que esteve conosco, com as Comissões de Direitos
Humanos e de Segurança Pública, visitando o Comandante-Geral do
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Corpo de Bombeiros, Cel. José Honorato Ameno. A meu ver, ele deixa
clara a má-vontade que tem em promover os seus subordinados, até
mesmo resistindo em cumprir uma lei. Isso é que é grave, e é por isso
que estamos trazendo esse assunto à tribuna da Assembléia.

O Governador precisa chamar o Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros a seu gabinete e dizer-lhe que essa lei que aprovamos
aqui é fruto de um projeto de entendimento com as instituições
militares do Estado, com a Polícia Militar e com o Corpo de
Bombeiros. A base do governo e a Oposição a votaram nesta Casa, o
Governador a sancionou sem vetar nenhum parágrafo nem nenhum
artigo. Era a vontade política dele solucionar essa questão, como
disse aqui o Deputado Durval Ângelo.

Já adverti ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros no
seguinte aspecto: a continuar com essa postura, certamente teremos
mobilizações de tropas no Corpo de Bombeiros, pois é revoltante.
Mesmo porque, no ano passado, o Comandante-Geral dessa
instituição acionou dezenas de vagas para as promoções de Oficiais
em prejuízo dos praças e deixou toda a tropa revoltada naquele
momento. Em visita, disse ao Comandante que os Bombeiros Militares
estavam revoltados com a sua atitude e ele disse: “Deputado, no
próximo ano estaremos compensando, em virtude da lei”. Pasmem.
Quando chega o ano de 2007, assistimos ao contrário. O Cel. José
Honorato, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar... Quero
fazer justiça, pois ocupei esta tribuna para criticar o Cel. Oliveira,
Diretor de Recursos Humanos, mas hoje, depois de aprofundar-me
nas questões do Bombeiro, nas entrelinhas que cercam o assunto,
reconheço que as críticas foram direcionadas de forma errada. Não é
o Cel. Oliveira, Diretor de Recursos Humanos, mas sim, o
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, que possui
autonomia para ativar as vagas na lei de efetivo, pode determinar à
comissão interna que se proceda aos estudos o mais rápido possível.
Os Soldados, os Cabos, os Sargentos, os Subtenentes e vários
Oficiais Tenentes esperam que o Comandante-Geral se pronuncie
internamente, assim como o Comandante da PM fez - no que está de
parabéns -, pois já há uma perspectiva para 2008. Ao passo que no
Corpo de Bombeiros até hoje, 2007, Deputado Mosconi, a lei foi
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sancionada e já entrou em vigor, e não há um único aceno do
Comandante-Geral dessa corporação. Então, se em Poços de Caldas,
cidade de V. Exa., houver paralisação dessa instituição, é por uma
questão justa, séria, pois quem está cometendo ato lesivo à
administração pública neste momento é o Comandante-Geral do
Corpo de Bombeiros. A lei é clara. Ela diz que serão promovidos, ela
não diz que poderão. Ela diz “serão promovidos”. Portanto, no aspecto
da antigüidade, por tempo de serviço, não cabe ao Comandante-Geral
dos Bombeiros interpretar a lei restritivamente, cabe, sim, cumprir a
lei. É o que estamos pedindo ao Governador. Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, temos - eu mostrei isso ao Comandante - uma decisão do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região em que o Exm° Sr. Juiz Ney
Bello, em sentença proferida, diz o seguinte: “É vedado ao
administrador restringir direito definido em lei de forma ampla”.
Portanto, como disse o Deputado Durval Ângelo, se necessário for,
acionaremos a Procuradoria desta Casa para que impetre, quem
sabe, um mandado de injunção, remédio constitucional cabível, para
que o Comandante cumpra o que determina a lei. Pasmem. A
desculpa, até então, é que estava aguardando o decreto editado dia
28. Nós, legisladores, sabemos que o decreto só pode vir para cumprir
a lei fielmente. Por isso o Comando da Polícia Militar antecipou todas
as suas ações nesse sentido. O decreto não poderia alterar ou
sobrepor-se à lei em nada.
  Sr. Presidente, encerrando as nossas considerações, faço um apelo
ao Governador Aécio Neves: se ele não quiser ter este Deputado em
cima do carro de som, na porta dos batalhões, pedindo à tropa que
paralise e reivindique um direito justo, pois está aprovado por uma lei
desta Casa, que acione o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros
e determine que ele cumpra a lei. É isso que esperamos do
Governador. Tenho certeza de que teremos uma resposta positiva.
Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, servidores da Fhemig,
aposentados e da ativa. Antes de mais nada, gostaríamos de dizer
que as faixas trazidas ao Plenário podem ser colocadas - esta é uma
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manifestação democrática e de direito. A Casa do povo não pode
fazer nenhum tipo de censura ou cerceamento; que isso seja
comunicado à segurança da Casa.

Pediria a atenção das Lideranças de Governo e particularmente do
Deputado Carlos Mosconi, que já foi Presidente da Fhemig. Hoje
estamos correndo o risco de ser cometida, em Minas Gerais - e tenho
certeza de que o Governador do Estado não tem conhecimento disso,
Deputado Carlos Mosconi -, uma grande injustiça contra servidores e
servidoras aposentadas da Fhemig - um total de 102. Esses
servidores, com idades que variam de 58 a 80 anos, tinham uma
gratificação que foi criada por meio de portaria e que, em alguns
casos, representava de 50% a 70% de seus vencimentos. Pois bem, a
administração atual descobriu que essa gratificação por dedicação de
tempo integral não poderia ter sido criada por meio de portaria e, em
vez de tentar regulamentá-la, ou criar uma nova norma legal, ou fazer
um reenquadramento - talvez a lei delegada permita isso - dos
aposentados, que fazem jus a essa gratificação no plano de carreira
dos servidores, no mesmo nível de vencimento da atual gratificação, o
que seria um caminho para a solução, ela decidiu cortá-la.

De forma triste, lamentando o fato, leio a carta dirigida a nós, como
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, de certa forma,
representando este Poder. (- Lê:)

“Sr. Deputado Durval Ângelo, Presidente da Comissão de Direitos
Humanos. No mês de abril de 2007, cerca de 104 aposentados da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - foram
surpreendidos com a notícia do corte de mais de 50% dos seus
salários.

Entramos imediatamente em contato com a Associação Sindical dos
Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais - Asthemg -, que
prontamente se sensibilizou com o impacto que essa medida
acarretaria na vida desses trabalhadores, que se aposentaram há
mais de uma década.

Estivemos juntos com a Presidência da Fhemig para melhores
esclarecimentos. Fomos - e tenho certeza de que esta não é uma
orientação do governo - recebidos com frieza e insensibilidade e
informados de que os salários seriam cortados a partir do mês
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seguinte, com a simples alegação de que o corte era decorrente de
falhas administrativas causadas pela própria Fundação.

A Asthemg, após sentir o descompromisso da Fundação,
intermediou uma solução para o problema, mobilizando os
aposentados para uma luta unificada com os ativos e contratos.
Assim, procuramos o apoio do Presidente da Comissão de Direitos
Humanos, Deputado Durval Ângelo, mostrando a importância dessas
pessoas que foram penalizadas e que constituíram o alicerce e o
desenvolvimento da rede de hospitais, foram cúmplices do seu
crescimento e da sua respeitabilidade junto à população do Estado”.

E aí vêm as propostas de que falei no início para a solução do
problema.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Deputado Durval Ângelo,
agradeço o aparte que me concede. Gostaria de dizer a V. Exa. que
presidi a Fhemig, há quatro anos, por um período de
aproximadamente um ano e meio, e aprendi a conhecer os
funcionários da entidade. E, mais do que isso, aprendi a respeitá-los
pelo importante trabalho, pelo trabalho realizado com determinação,
com afinco e com a absoluta dedicação que a grande maioria dos
funcionários da Fhemig tem para com a população de Minas Gerais,
em especial a população que busca tratamento médico-hospitalar nos
hospitais dessa instituição.

Há poucos dias, recebi no meu gabinete uma comissão formada por
membros aposentados, entre esses 102 que V. Exa. apresentou aqui.
Tomei conhecimento do fato e tomei as primeiras providências para
me inteirar plenamente da situação, a fim de poder fazer o meu
trabalho em benefício da justiça, para que eles não fossem
prejudicados. Recebi também um ofício, não sei se o mesmo que V.
Exa. recebeu, mas, se não for, é semelhante e, naturalmente, com o
mesmo objetivo. Esse documento está na Comissão de Saúde desta
Casa e será analisado por nós na próxima reunião, a fim de
podermos, se for o caso, estabelecer uma audiência pública com a
presença desses interessados para chegarmos a uma posição. Mais
do que isso, comuniquei ao Vice-Governador do Estado, Prof. Antônio
Augusto Anastasia, o fato. Fui pessoalmente e dirigi-me a ele sabendo
que ele tem conhecimento dessas questões. Ele ficou de dar uma
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posição o mais rápido possível. Isso ocorreu na semana passada.
Também me dirigi ao atual Presidente da Fhemig cobrando-lhe uma
informação precisa a respeito do problema.

O Deputado Durval Ângelo - Deputado, pediria que o Líder do
Governo, Deputado Domingos Sávio - e acredito que essa é uma
questão de interesse da Casa -, também prestasse atenção porque
poderíamos, com certeza, sair daqui com a solução negociada.
Perfeitamente.

O Deputado Carlos Mosconi - Tenho certeza de que o Líder...
O Deputado Durval Ângelo - Não, não resta dúvida nenhuma.

Conheço o posicionamento dele.
O Deputado Carlos Mosconi - Tenho certeza de que o Líder já está

perfeitamente inteirado e terá o maior interesse em participar conosco
de uma solução. Quero dizer a V. Exa., Deputado Durval Ângelo, que
estou esperando uma manifestação por escrito do Presidente da
Fhemig. Ele ficou de fazer isso nessa semana, a fim de que eu possa
ter oficialmente um documento da Fhemig em minhas mãos,
informando o que está acontecendo, para, penso eu, de maneira
colegiada nesta Casa, resolvermos o problema, que me parece grave.

Essa é a questão que gostaria de dizer a V. Exa. e aos funcionários
da Fhemig que aqui se encontram.

O Deputado Durval Ângelo - Citei-o nominalmente, Deputado Carlos
Mosconi, porque sabia e sei dessa posição de V. Exa. Já que é uma
questão de saúde e de direitos humanos, até sugiro que marquemos
uma atividade conjunta, para a próxima terça-feira, das duas
Comissões ou para fazermos uma audiência pública com a presença
do Líder do Governo, com representantes da associação dos
aposentados. Quem sabe para irmos, na próxima terça-feira, as duas
comissões da Assembléia, coordenadas pelo Líder, Deputado
Domingos Sávio, até a Fhemig e dizer que, se há uma irregularidade
que já persiste há mais de uma década, não será questão de um ou
dois meses que se resolverá. Que se espere um tempo maior até
termos a solução definitiva. (- Palmas.)

O Deputado Carlos Mosconi - Não quero aqui levantar uma falsa
expectativa nem tenho esse direito. Prefiro conhecer, com absoluta
precisão, o que está acontecendo para podermos, de uma maneira
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equilibrada, contando com o apoio de V. Exa., o que será muito
importante para encontrar uma solução. Entendo que a situação é
grave. Independentemente do que aconteceu ou não no passado,
cortar a aposentadoria de trabalhadores, servidores do Estado que já
estão gozando desse direito há tempos é uma situação absolutamente
inusitada, difícil.

Temos realmente que avaliar o ocorrido...
O Deputado Durval Ângelo - Poderíamos fazer um esforço das duas

Comissões...
O Deputado Carlos Mosconi - Não concordo com essa decisão, pois

me parece ser precipitada e não ser do governo. Talvez tenha sido
instada por decisões que extrapolem a cúpula do governo. Há
envolvimento do Ministério Público? Há decisão judiciária?
Precisamos, em respeito aos funcionários públicos presentes, inteirar-
nos do ocorrido e buscar uma solução. Estou à disposição para
realizar a reunião quando for necessário. Na próxima terça-feira, o dia
que for...

O Deputado Durval Ângelo - É uma decisão unilateral da direção da
Fhemig.

O Deputado Carlos Mosconi - Não sei a razão.
O Deputado Durval Ângelo - Temos decisões judiciais determinando

que não se podem reduzir proventos de aposentados ao bel-prazer de
decretos. Essa é a grande questão. Não falo de criar falsa expectativa.
As duas Comissões, de Saúde e de Direitos Humanos, poderiam fazer
um debate para termos essas explicações do próprio governo.

O Deputado Carlos Mosconi - Estou plenamente de acordo. Que
possamos trabalhar em conjunto em busca da solução para esse
problema que aflige seriamente os servidores presentes, que, à
primeira vista, têm total razão de estar aqui defendendo seus direitos.
Damos total apoio a eles.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Durval Ângelo,
apenas reitero a V. Exa., eu comentava, justamente naquele momento
em que já observava que o Deputado Mosconi se posicionava e se
manifestava sobre a matéria, que ele já havia se manifestado a
respeito desse assunto comigo, dizendo de sua preocupação e da
necessidade de colhermos as mais objetivas informações não apenas
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da Fhemig, mas do governo como um todo, inclusive da Advocacia-
Geral do Estado, se for o caso, especialmente com o propósito de
defender os servidores ativos e inativos.

V. Exa. terá absoluto apoio, e trabalharemos de forma
suprapartidária, como sempre fizemos nos grandes temas desta Casa.
O direito do servidor público é um tema essencial na vida do Estado.
Estaremos unidos não apenas como Líder da Maioria, como
conclamado por V. Exa., mas também como membro da Comissão do
Trabalho. O assunto será colocado em pauta na reunião de hoje da
Comissão, para que a discussão receba a atenção de todos e para
que possamos garantir os direitos dos trabalhadores, evitando
qualquer tipo de prejuízo, especialmente para os aposentados, o que
seria calamitoso.

O Deputado Durval Ângelo - Todo esse esforço é louvável.
Poderíamos, para a próxima terça-feira, às 10 horas, deixar marcado
um encontro das Comissões de Saúde, de Trabalho e de Direitos
Humanos com os representantes dos aposentados. Convidaremos ou
convocaremos a Fhemig e, se for o caso, da própria Advocacia-Geral
do Estado. Vocês terão uma resposta clara e definitiva, principalmente
em direção à solução do problema.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Estávamos inscritos para
falar sobre esse tema, mas o tempo desta fase já se esgotou.
Hipotecamos a solidariedade da Bancada do PMDB ao pleito dos
aposentados da Fhemig e ao trabalho realizado por V. Exa., Deputado
Durval Ângelo.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Agradeço a gentileza,
Presidente e Deputado Durval Ângelo. Essa é uma questão de direito
adquirido. É indiscutível, os pagamentos devem ser feitos. Essa é a
decisão. O próprio governo deve exaurir até a última instância jurídica
para que se possa fazer o corte. Logo, é possível reaver as
condicionantes. Trata-se de direito adquirido do servidor. Obrigado,
Deputado.

O Deputado Durval Ângelo - Então, na próxima terça-feira, às 10
horas, continuaremos a discutir com as três Comissões. Pedimos o
esforço do Líder da Maioria. O apelo ao governo do Estado e à
Fhemig é um só: que suspenda o corte. Não podemos permitir que
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servidores que estão sem reajuste há 15 anos tenham seus salários
cortados nesse momento. Na próxima terça-feira, às 10 horas, com as
três Comissões da Assembléia, continuaremos a discussão. Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência registra a

presença, nas galerias, de representantes da Associação Sindical dos
Trabalhadores em Hospitais do Estado de Minas Gerais - Asthemg.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o

Projeto de Lei nº 943/2007 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, de Saúde e de Fiscalização
Financeira e os demais atos processuais praticados até o momento.

Mesa da Assembléia, 10 de julho de 2007.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Balanço-Geral do Estado

relativo ao exercício de 2006 foi publicado em essencialidades no
“Diário do Legislativo” de sábado, dia 7 de julho, e distribuído em
avulso aos Deputados ontem, dia 9 de julho. A Presidência informa,
ainda, que o prazo de dez dias para requerimento de informações ao
Poder Executivo e ao Tribunal de Contas será contado a partir de
hoje, encerrando-se na quinta-feira, dia 19 de julho.

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 35/2007, do Deputado Sebastião Costa e outros,
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que altera o § 1º do art. 203 da Constituição do Estado. Pelo BSD:
efetivos - Deputados João Leite e Lafayette de Andrada; suplentes -
Deputada Ana Maria Resende e Deputado Dalmo Ribeiro Silva; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Vanderlei Miranda; suplente - Deputado
Luiz Tadeu Leite; pelo PT: efetivo - Deputado Almir Paraca; suplente -
Deputado Paulo Guedes; pelo DEM: efetivo - Deputada Maria Lúcia
Mendonça; suplente - Deputado Leonardo Moreira. 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 840 a 850/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, 851/2007, da Comissão de Saúde, 852/2007, da Comissão
de Assuntos Municipais, e 853 e 854/2007, da Comissão de
Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento
Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de Meio
Ambiente - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 4/7/2007, do
Projeto de Lei nº 1.118/2007, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e
dos Requerimentos nºs 691/2007, da Deputada Ana Maria Resende e
dos Deputados Carlos Pimenta, Gil Pereira, Paulo Guedes, Luiz
Tadeu Leite e Ruy Muniz, na forma do Substitutivo nº 1 apresentado, e
738/2007, da Comissão de Política Agropecuária; e pelo Deputado
Neider Moreira - informando sua renúncia como membro efetivo da
Comissão de Assuntos Municipais (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 Agostinho Patrús Filho, solicitando a retirada de tramitação
do Projeto de Lei nº 1.347/2007, e Dinis Pinheiro, solicitando a retirada
de tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 12/2007 (Arquivem-
se os projetos.); e Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a retirada de
tramitação do Requerimento nº 65/2007 (Arquive-se o requerimento.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo
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Guedes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Durval Ângelo. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20
minutos. Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público nas galerias, telespectadores da TV Assembléia,
hoje volto para abordar o Projeto de Lei Complementar nº 17/2007, do
Procurador-Geral do Estado, que altera dispositivos da Lei
Complementar nº 34, de 12/9/2004, que dispõe sobre a organização
do Ministério Público de Minas Gerais e dá outras providências.

Apesar de já tê-lo abordado em outras oportunidades, reitero a
posição contrária do Bloco PT-PCdoB, formado por 10 Deputados, a
esse projeto. Entendemos que esse projeto é inconstitucional.

A Constituição Federal estabeleceu a sistemática de remuneração
por meio de subsídios. Qualquer penduricalho, como os 15% por
substituição e por plantão nos finais de semana, criado pelo projeto do
Procurador-Geral, de alguma forma subverte essa lógica do subsídio.
Além da inconstitucionalidade que está patente, há mais dois outros
aspectos que quero destacar.

Primeiro, a questão do estabelecimento do teto. Podemos ter uma
situação inusitada em Minas Gerais. Através dessa gratificação,
Promotores ou Procuradores de Justiça perceberão vencimentos
superiores ao teto salarial. Além disso, a Constituição estabelece
paridade entre vencimento de Promotores e Procuradores com Juízes
e Desembargadores. E teremos uma situação inusitada: Minas Gerais
será o único Estado do Brasil onde essa paridade será quebrada.

Queremos deixar bem claro que o nosso posicionamento é
transparente, tendo como primeira motivação a da constitucionalidade
e da legalidade. Não entramos no mérito de uma discussão que vem
sendo feita na Assembléia, mas entendemos que é por esses
aspectos.

Já nos manifestamos, desde o ano passado, contrários a essa
sistemática de gratificação. Sabemos que isso foi compromisso de
campanha do Procurador-Geral em exercício, que assumiu isso até no
sentido de angariar votos na categoria, mas não podemos, em
hipótese alguma, permitir que um projeto desse seja aprovado pela
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Casa Legislativa.
Além do mais, os princípios da moralidade e da razoabilidade são

feridos nesse projeto, num momento em que discutíamos um
problema de 102 ou 104 aposentados da Fhemig, os quais perderão,
em alguns casos, 50% a 70% dos seus salários, que não são altos.
Tenho contracheques de vários servidores, e há alguns que perderão
R$1.200,00 e receberão R$400,00, R$500,00. E estamos falando de
um teto do Ministério Público de R$24.000,00. Realmente é uma
incoerência. Isso não é moral e razoável. São normas estabelecidas
na Constituição Estadual.

Entendemos que o projeto traz algumas medidas, como no caso da
Comarca de Sabará e da criação de Promotorias em Itapecerica, mas,
no geral, ele fere o princípio da moralidade e da razoabilidade.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V.
Exa., mesmo porque já me manifestei sobre o Projeto de Lei
Complementar nº 17, que trata da gratificação extraordinária e de
plantões para Promotores e Procuradores de Justiça no Estado de
Minas Gerais. Fui o primeiro Deputado a me manifestar sobre isso, e
até saiu uma nota no jornal “Hoje em Dia”, do colunista Márcio
Fagundes. E, ao vir a público, já manifestei o nosso pensamento a
respeito do projeto. Na mesma linha de V. Exa., o nosso entendimento
é que eles só podem receber através de subsídio, conforme determina
a Constituição da República.

Além do mais, V. Exa. sabe que esse projeto determina o
pagamento de 15% de gratificação a membros do Ministério Público.
Isso impactará mais de R$3.000,00 por mês para cada membro do
Ministério Público. O mais engraçado disso tudo - em relação àqueles
que defendemos - é que é revoltante vermos um policial militar ou
civil, um Bombeiro Militar, um Agente Penitenciário lutar arduamente.
Lutamos arduamente, nesta Casa, e tivemos a compreensão do
conjunto de Deputados, que assinaram um documento conosco
encaminhando ao governo uma solicitação para que se pagasse 20%
de periculosidade, que, Deputado Durval Ângelo, no salário de um
Soldado, com piso inicial de R$1.333,00 - já que a primeira parcela só
ocorrerá em 1º de setembro, para ser recebida em outubro -,
representa cerca de R$300,00, que é o que impactará no bolso, no
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contracheque desse Soldado. Aí estaríamos fazendo justiça, muito
longe do teto do funcionalismo, que foi fixado em R$24.500,00.

Da mesma forma que V. Exa. se manifestou, também entendo.
Poderia ser até legal, mas é imoral dar ao Ministério Público 15% de
gratificação. Disse isso para toda a imprensa ouvir, porque o disse da
tribuna. O jornal “Hoje em Dia” publicou minhas palavras, e volto à
tribuna para dizer que esse projeto não contará com o apoio deste
Deputado.

Fico imaginando a situação do policial militar que,
independentemente de comarca, de ser sábado, domingo ou feriado,
de haver sol, chuva, poeira, sereno ou frio, trabalha 24 horas por dia.
V. Exa. sabe, tão bem quanto este Deputado, como funciona o
destacamento no interior. São eles e Deus que tomam conta da
comunidade. Em alguns destacamentos, Deputado Durval Ângelo,
nem sequer há Delegado de Polícia, Promotor ou Juiz. O
destacamento, com quatro ou cinco policiais militares, é o que lá se
encontra.

Esses servidores não ganham por estarem trabalhando em outra
comarca, e o crime não respeita fronteiras. Se houver necessidade,
eles se deslocarão, durante as investigações, os patrulhamentos e as
diligências, para dois, três ou quatro Municípios, como V. Exa. viu há
pouco tempo, durante o tempo em que foi feito cerco em São Romão,
quando houve a perda de dois militares, um Sargento e um Tenente.
Foi uma perda cruel para a instituição. Além disso, eles não ganham
adicional de periculosidade, mesmo realizando atividades de risco.

O Deputado Durval Ângelo - E representaria menos de 10% só da
gratificação que seria dada ao Promotor.

O Deputado Sargento Rodrigues - Só da gratificação. Quanto a esse
aspecto do projeto, já disse ao Líder do Governo, ao Presidente desta
Casa e ao Líder da minha bancada, Deputado Sebastião Helvécio,
que sou contrário à proposição, que considero imoral. Os Promotores,
cujo cargo inicial de carreira tem remuneração de cerca de
R$19.000,00, receberem mais 15% de gratificação é imoral, na
medida em que os policiais civis e militares e os Bombeiros Militares
recebem, ainda, apenas R$1.333,00.

Por tudo isso, meu posicionamento é contrário a esse projeto, ao
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qual não votarei favoravelmente. Deixo isso claro para que todo o
Plenário tome conhecimento da minha posição.

O Deputado Durval Ângelo - Há uma segunda parte sobre a qual
gostaria de falar. Na semana passada, vim à tribuna, chamei os
colegas Deputados à reflexão, destaquei a importância constitucional
do Ministério Público, ressaltei as parcerias do Ministério Público com
a Comissão de Direitos Humanos, e fiz desagravo ao Promotor
Francisco Lins do Rego, que foi citado de forma desrespeitosa, numa
situação isolada, que não representa o pensamento desta Casa.
Considero esse Promotor uma pessoa de bem, um mártir do Ministério
Público, pois deu sua vida por uma causa.

Conclamei ainda todos os Deputados para um entendimento. Usei
aqui o ditado popular “temos de jogar a água suja para fora da bacia,
mas não podemos jogar a criança” e ressaltei que o Procurador
deveria retirar o projeto de pauta. Esse foi o único apelo feito no
Plenário, para o bem da instituição. Resultado: como resposta, chegou
ao Presidente da Assembléia um pedido, que foi lido hoje, datado de
6/7/2007, com três laudas, do Procurador-Geral de Justiça, para a
retirada do projeto.

Todavia, na contramão do apelo que fiz, Deputado Rêmolo Aloise, o
Procurador veio apagar o fogo com gasolina. Na carta, há questões
inadmissíveis que dizem respeito ao Poder Legislativo e à própria
instituição de que faz parte. Ele questiona o poder desta Casa de
apresentar emendas ao projeto original. Sou contra 79 emendas, mas
nunca poderei ser contra o direito de o Poder Legislativo apresentá-
las.

Isso é ditadura! No último parágrafo da segunda folha, ele faz uma
crítica dura ao Poder Legislativo. Nesse caso, vamos ser
subservientes? Até fiz uma ironia, que foi destacada pela imprensa
hoje. Disse que só faltava apresentar a 71ª emenda e que os
Promotores fossem nomeados nas comarcas pelos Deputados
majoritários, ou seja, que tivessem tido maior votação na Comarca.

Nessa carta, o Procurador fala em valores intocáveis - Deputado
Rêmolo Aloise, fica parecendo até nome de filme -, como se, no
Estado Democrático de Direito, houvesse intocáveis na sociedade.

Conforme dizem alguns, há Promotores que acham que são deuses,
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e há outros que têm a certeza de que o são. Continuarei comentando,
mas, antes, concederei aparte ao Deputado Getúlio Neiva, que, pela
segunda vez, é meu parceiro, no que se refere aos enfoques, à defesa
dos interesses dos mineiros. Depois, citarei outros aspectos em
relação aos quais o Procurador foi infeliz. Ele não deveria tê-los
incluído na carta. Ainda que ele tivesse alguns pensamentos do ponto
de vista institucional, não deveria ter posto. Não adianta apenas
pensar e falar; o bom-senso deve reger novas ações. Não foi à toa
que os gregos, desde Sócrates, colocavam a temperança como uma
das virtudes fundamentais para o relacionamento em comunidade.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Agradeço-lhe, Deputado
Durval Ângelo. Penso o que seria de nós, classe política, sobretudo
dos Prefeitos deste Estado, se o Poder Judiciário não tivesse
sabedoria para eliminar 90% dos processos movidos pelos Srs.
Promotores de Justiça.

Essa carta do Procurador-Geral demonstra de forma muito clara no
pé da segunda página, como disse V. Exa., que, se eles se achavam
deuses, agora têm a certeza disso, visto que demonstram ser
intocáveis. Apenas Deus é intocável! Esse fato preocupa-me. O
enfoque dado por V. Exa. está correto, mas a postura da maioria dos
Deputados é de não entrar no assunto “interna corporis” do orçamento
do Ministério Público. Se o Ministério Público quer aumentar o salário
para R$40.000,00, devemos deixá-lo fazer, já que o orçamento é
deles. Caso contrário, estaremos entrando na discussão da autonomia
financeira do Ministério Público, que tanto trabalhou para consegui-la.
Durante uma vida inteira, lutaram pela autonomia financeira.

É certo que esse órgão ainda não tem a quem prestar contas. Não
presta contas a ninguém! Todavia, conquistaram autonomia
financeira. No nosso entendimento, o Poder Legislativo não deve
intrometer-se nessa seara, no “interna corporis” do Ministério Público.
Portanto, temos de deixar esse órgão fazer o que quiser com o seu
dinheiro, que é dele. A autonomia financeira é deles!

Esse é o meu posicionamento, mas cumprimento V. Exa. pela
postura na defesa de seus postulados. O sentimento desta Casa hoje,
divulgado pela imprensa mineira, é de que, se formos discutir
questões internas do Ministério Público, vamos reforçar as críticas,
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que, em 90% dos espaços reservados nos jornais, são feitas a favor
do Ministério Público.

Como já disse, se assim o fizermos, estaremos intrometendo-nos no
“interna corporis” do Ministério Público. Queremos um Ministério
Público independente, forte. Entretanto, queremos também que os
Promotores tenham juízo, aprendam, entendam que não são deuses,
não são intocáveis. Precisam ter em mente que lidam com a realidade
humana e, sobretudo, que 90% do que processam param no Tribunal
de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal.

Gostaria que V. Exa., ao concluir seu pronunciamento, informasse
quem avalia o trabalho dos Promotores de Justiça. Obrigado.

O Deputado Durval Ângelo - Ao final, falaremos.
Continuando a carta (- Lê:) “Diante desse conflituoso cenário e com

o objetivo de evitar o prolongamento dessa interminável e desgastante
calorama que a todos enfadonha...”

O debate democrático é enfadonho, Deputado Antônio Júlio, para
quem está acostumado com o autoritarismo. O próprio Deputado
Adalclever Lopes disse que a emenda original que gerou toda essa
discussão havia sido discutida com o próprio Ministério Público. Quem
encaminhou esse projeto a esta Casa foi o próprio Procurador-Geral
de Justiça. Então, a democracia é algo enfadonho, que cansa. Há
uma vocação muito forte para o autoritarismo.

Diz mais a carta. Ele determina “pela imediata interrupção do
processo legislativo e conseqüente arquivamento da referida
proposição”. O que é isso, Deputados? É ele que determina a
interrupção do processo legislativo e o arquivamento? Ou é este
Poder que votará, ou esta Casa que se posicionará, Deputado Antônio
Júlio? Ele já está determinando o arquivamento.

Ora, essa carta veio em péssima hora. Aos meus amigos
Promotores e Procuradores de Justiça de Minas Gerais, dignos
membros do Ministério Publico, a emenda saiu pior do que o soneto.
Essa intervenção é de um autoritarismo enorme e de desrespeito ao
Poder Legislativo. Votarei contra as 70 emendas e o projeto, como era
nossa proposta original, mas não posso ser contra o nosso Poder, o
Poder Legislativo.

Não podemos permitir que reduzam o nosso poder. Na semana
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passada, terminei o meu pronunciamento com a máxima categórica
de Montesquieu de que só o poder controla o poder. Não podemos
reduzir o nosso poder. Devemos buscar o entendimento e os valores
que são fundamentais. Não há democracia sem o Ministério Público.
O Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, naqueles pilares
consagrados na Constituição Federal, precisa de órgãos de controle
como o Ministério Público. Precisa realmente que haja anteparos para
a redução do poder, mas diminuição não, desrespeito não. Esta Casa
tem de reagir.

Termino elogiando as declarações, hoje, na imprensa, do Presidente
da Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho. Foram declarações dignas,
respeitosas, balizadas e muito firmes do Presidente de um Poder. O
nosso Presidente está de parabéns. Merece elogios porque está
agindo com equilíbrio, com firmeza, mas sem abrir mão de
prerrogativas e sem agredir. Parabéns, Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 Vanderlei Miranda. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra,
o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, senhores e senhoras profissionais da imprensa,
senhores e senhoras que da galeria acompanham o nosso trabalho,
honrados servidores da Casa, querido e fiel telespectador da TV
Assembléia, meu boa-tarde.

Sr. Presidente, tentarei ser sucinto. O que me traz à tribuna é o
manifesto que está circulando nos jornais de hoje. Registro que meu
pronunciamento não é contra esse manifesto. Aliás, o manifesto é um
direito democrático, mas apresentarei algumas considerações, para
que possamos refletir.

O Departamento de Justiça, a classificação, os títulos de
qualificação do Ministério da Justiça estão preparando uma portaria de
classificação para os programas de televisão. Isso tem gerado uma
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discussão, até filosófica, a respeito do que pode e do que não pode,
do que é permitido e do que não é permitido. Sempre que se fala em
fiscalização ou qualquer que seja o termo usado, para que possamos,
de alguma forma, filtrar e manter a qualidade e o objetivo principal dos
meios de comunicação, quer escritos, quer falados, quer televisivos,
se invoca e se desenterra um defunto do passado, que foi o período
ditatorial, quando havia censura. E tudo se confunde com censura
quando se fala de um mecanismo ou da produção de um mecanismo
que permita que a programação da televisão brasileira cumpra o
princípio constitucional dos meios de comunicação.

Uma página inteira de um jornal fala dessa questão. Não citarei o
nome do jornal, pois creio que isso está em todos os jornais de
circulação no Estado e, imagino, no Brasil. O manifesto vem assinado
por dezenas de pessoas, como atrizes e pessoas ligadas aos
movimentos de bairros. Aliás, são nomes muito conhecidos. Esse
manifesto diz: “Classificação indicativa sim, impositiva não. A
democracia em que vivemos é fruto de uma árdua luta, uma conquista
a ser permanentemente defendida e preservada”. Concordo em
gênero, número e grau. “O Estado Democrático de Direito é a maior
proteção da sociedade e da família”. Também concordo integralmente
com isso.

A Constituição brasileira, em seu art. 5º, Capítulo I - Dos Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos, IX, estabelece: “É livre a expressão
da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença”. O inciso X do art. 5º
estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e
a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação. O inciso XI do referido
artigo estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em
caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou,
durante o dia, por determinação judicial.

Muito bem, no momento em que discutimos aqui a questão da
classificação, a pergunta que faço para reflexão é sobre qual tipo de
comunicação estamos falando. Será que estamos falando daquela
comunicação que tem por base os princípios constitucionais, que
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estão muito claros aqui, em nossa Carta Maior, mais precisamente no
Capítulo V, art. 221, que fala da comunicação social? O art. 221
estabelece o seguinte. (- Lê:)

“Art. 221 - A produção e a programação das emissoras de rádio e
televisão atenderão aos seguintes princípios:

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e
informativas;

II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção
independente que objetive sua divulgação;

III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística,
conforme percentuais estabelecidos em lei;

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família”.
É em cima disso que desejo basear a minha reflexão ao lado de V.

Exas. e dos telespectadores da TV Assembléia.
Quando avaliamos esse manifesto legal, amparado no que a

democracia nos dá como direito, será que esse manifesto defende os
meios de comunicação que são comprometidos com esses valores
estabelecidos na nossa Carta Magna ou, como bem disse o Deputado
Durval Ângelo, vamos dar o banho na criança e jogá-la fora junto com
a água? Qualquer iniciativa é válida para filtrar a podridão que vemos
hoje nos meios de comunicação, especialmente na televisão e na
internet.

O Deputado Durval Ângelo prima pelos valores familiares. Existe um
programa chamado Beija Sapo, em que homens beijam homens e
mulheres beijam mulheres. Que contribuição um programa como esse
dá para a construção de valores, ao ser exibido na televisão? É isso o
que quero questionar, e não o manifesto.

Os absurdos não param por aí, pois há um programa de televisão
em que uma mulher toda tatuada ensina os nossos adolescentes a
fazer sexo, induzindo-os a isso, num momento em que há uma
campanha dizendo que sexo com crianças e adolescentes é crime.
Mas ela está lá, com a cara na televisão, violando lares - recinto
inviolável - e levando esse tipo de programação. Qual a contribuição
desse tipo de programa? Onde está classificado esse tipo de
programa? O que é isso? A que serviço se presta? Que cultura é
essa, Deputado Rêmolo Aloise?
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Quando vemos na televisão casais em cenas de sexo explícito, no
período da tarde, que contribuição a televisão está dando? Estou
falando apenas da televisão, mas também gostaria de falar dos
jornais. Aliás, quero chamar a atenção de V. Exas. para esta notícia
que tenho em mãos, deixando um pouco de lado a televisão.

Estamos lançando, nesta Casa, a Frente Parlamentar em Defesa da
Família, exatamente para discutir o resgate dos valores familiares.

O jornal “O Tempo”, de ontem, traz uma matéria dizendo que
garotas de programa saem da rua e invadem a internet. São duas
páginas falando de prostituição “on-line”, de hotéis tradicionais com
cardápio e várias notas a respeito dessa chamada prostituição
moderna. Isso está na internet. Vejam aqui a fala sensata de um
advogado que diz: “Vista grossa”.

Essa é a definição do advogado Alexandre Atheniense, a quem
parabenizo desta tribuna pela lucidez com que fez sua observação.

“Vista grossa” é a definição que esse especialista em direito de
informática dá ao tratamento das autoridades em relação aos “sites”
que fazem propaganda ou agenciamento de prostituição via internet.
Ele explica que a prática é discriminada na legislação brasileira pelo
Código Penal e, independentemente de sua divulgação, deve passar
por fiscalização. O advogado diz que o modelo de prostituição
promovido na internet não se diferencia de outros - a internet é
apenas outro ambiente. A prática continua capitulada no art. 230 do
Código Penal como atividade ilícita.

Para não gastar muito tempo tratando de outras situações,
falaremos de dois meios de comunicação apenas: a televisão e a
internet, que estão hoje dentro das nossa casas - a internet, em
escala menor, e a televisão, na quase totalidade dos lares do País.
Elas veiculam cenas que ferem frontalmente o que está garantido às
famílias na nossa Constituição. Quem fará a defesa destas famílias,
Deputado Getúlio Neiva? Quem levantará a voz para buscar o resgate
dos valores da família?

O art. 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz: “Transmitir
através de rádio ou televisão espetáculo em horário diverso autorizado
ou sem aviso da sua classificação”. O art. 255 estabelece: “Exibir
filme, “trailer”, peça, amostra ou congênere classificado pelo órgão
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competente como inadequado às crianças ou aos adolescentes
admitidos ao espetáculo”. Quem fará a defesa de nossos
adolescentes? Em nome deste defunto chamado ditadura, todas as
vezes que se fala em mecanismos para produção de uma televisão
que de fato não core a família brasileira...

Não gosto de novela, mas, noutro dia, passando os canais, vi uma
cena com uma prostituta, que está fazendo o maior sucesso. Ela
discutia com uma pessoa na rua dizendo: “Você é muito ruim de
cama. Já fiquei com meninos de 15 anos melhores do que você”. Meu
Deus do céu! Estamos numa campanha distribuindo adesivos,
trabalhando com caminhoneiros, dizendo que sexo com criança e
adolescente é crime, e uma novela vai ao ar com uma personagem
que interpreta uma prostituta dizendo: “Você é muito ruim de cama. Já
fiquei com meninos de 15 anos melhores do que você”. Não estou
tirando nem acrescentando palavras.

Creio que todos aqui tenham filhos, adolescentes ou adultos. Assim
que for lançada a Frente Parlamentar em Defesa da Família,
realizaremos uma audiência para que venham aqui Promotores,
principalmente da Vara da Infância e da Juventude, Juízes,
representantes do segmento da comunicação, porque quero exibir 10
minutos de vídeo referente à programação da TV. Serei sincero,
buscarei cenas que fazem qualquer pessoa de bom-senso, que ainda
tem um restinho de pudor, enfiar a cabeça debaixo da mesa, porque é
esta a televisão a que os nossos filhos estão assistindo.

O que estamos discutindo quanto à classificação é a comunicação
séria, comprometida com os princípios da nossa Carta Maior, ou a
podridão que hoje, talvez exagerando, ocupa 90% da nossa
programação?

O controle remoto foi um avanço com o intuito de permitir que o
constrangimento seja menor. Quando a cena surge, podemos mudar
de canal; todavia, se estamos na sala ou no quarto com nossa
criancinha, nosso filho adolescente, nosso filho menor e somos
surpreendidos, ou seja, invadidos, temos frontalmente ferido um dos
princípios constitucionais, que diz que o lar é um ambiente inviolável e
intocável - aliás, termo que já foi utilizado hoje nesta tribuna. Se há
algo intocável, podemos dizer que é o lar, que infelizmente está sendo
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agredido e invadido, fazendo com que os valores sejam totalmente
jogados na lama.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Vanderlei
Miranda, gostaria primeiramente de cumprimentá-lo pela vibrante
defesa da família. Estamos com V. Exa. à frente da defesa da família.
Realmente precisamos colocar limites tanto no que é levado a cada
casa, a cada lar, quanto no comportamento das autoridades, daquelas
que realmente importam para a vida da sociedade.

V. Exa. tem uma vantagem sobre mim e a maioria dos Deputados
desta Casa: nunca foi processado pelo Ministério Público. V. Exa. não
sabe a dor que sentimos nem o constrangimento para a nossa família
e para os amigos, ao sermos acusados por algo que não devemos.
Essa também é outra chaga. V. Exa. compara bem. No Ministério
Público, há pessoas que achavam que eram deuses; e agora, pela
carta do Procurador-Geral, no pé da segunda página, temos a certeza
de que sabem que são deuses, são intocáveis.

Então, permitiria V. Exa. que fizéssemos uma digressão,
comparando o desacerto da sociedade brasileira. O que está
acontecendo? Há pessoas que se acham mais importantes que as
outras; e Poderes que se acham mais importantes que os outros. A
democracia perde-se em distância no momento em que ainda nem
conseguimos reafirmar-nos. Depois de 21 anos de ditadura,
encontramos dificuldade em fazer que as autoridades dos vários
Poderes entendam que o tripé da democracia vem da Grécia e de
Roma, ou seja, é milenar. Precisamos dar suporte a isso na
Assembléia Legislativa.

Estamos numa caminhada bastante complicada e difícil, num
momento em que, lamentalvemente, a mídia tende para a defesa do
Ministério Público, enquanto mostramos o prejuízo que esse órgão
está causando à sociedade brasileira e à divisão tripartite dos
Poderes. Essa carta do Promotor Jarbas em que solicita a retirada do
Projeto de Lei Complementar nº 17 é uma obra-prima de insulto ao
Poder Legislativo. Deve estar muito ao gosto dos que desejam fazer
imprensa espetacular e tomar partido exatamente de um Poder que se
exacerba, extrapola e, sobretudo, fabrica a pauta da nossa imprensa.
É muito mais fácil para o jornalista pegar uma denúncia do Promotor,
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porque este tem garantias e é inatacável - aliás, agora também é
intocável -, pois não pode ser processado, não responde pela Lei nº
5.250, de imprensa, nem pelo Código Penal. Além disso, não paga
nem as custas do processo, quando perde 90% das ações, nem
honorários advocatícios. Diferentemente de nós, que, quando
processados e perdemos, temos de pagá-los. Realmente estão acima
da verdade, mas não podem estar acima de Deus nem intocáveis.

Eu pediria vênia ao nobre Deputado Vanderlei Miranda, que atacou
uma questão tão séria quanto a que estamos atacando: o problema da
família.

Estamos preocupados com as famílias das pessoas que ainda têm
coragem de ser candidatos a cargos eletivos neste país. É preciso
muita coragem, pois, no momento em que se candidata, abre-se mão
de toda a sua estrutura familiar, do seu recinto, da sua casa, do seu
ambiente de trabalho. Enfim, abre-se mão da vida; o lar e a pessoa
física ficam violados. Ficamos abertos para ser a todo instante
achincalhados, insultados por Promotores de Justiça, que não se
responsabilizam por seus atos, o que é mais incrível. Denunciam
falsamente, perdem as ações no Tribunal de Justiça ou no Supremo
Tribunal Federal, denunciam, e não pagam por isso. Ao contrário, a
única forma de penalizar um Promotor de Justiça é promovê-lo para
uma comarca de melhor instância. Estou dizendo isso com
conhecimento de causa. Três Promotores da minha cidade, tão logo
me denunciaram, foram promovidos: dois para Belo Horizonte e um
para Ipatinga. É só brigar com o Prefeito, denunciá-lo, que é
promovido. Isso ocorre em muitos casos.

Então é preciso que tomemos um tempinho de V. Exa., Deputado
Vanderlei Miranda, para não deixar morrer esse assunto. Parece-me
que houve um arrefecimento em razão das emendas apresentadas,
do projeto de lei que está tramitando e do pedido de retirada do
projeto, do Procurador-Geral do Ministério Público. Preocupa-me
quando as pessoas se acomodam e deixam morrer um assunto sem
que esteja acabado.

Os Promotores de Justiça estão acima do bem e do mal, acima do
Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Eles não prestam contas a
ninguém por suas ações, nem tampouco pagam por seus erros,
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quando cometidos, achincalhando a imagem e a vida pública de um
cidadão. Minha preocupação é essa. Poderemos voltar a esse
assunto outras vezes.

Não queria concluir, mas o Presidente não nos permitiu ingressar
com mais um art. 70. Tínhamos chance de mais um ainda e,
conseqüentemente, de prolongar essa discussão até mais tarde.
Deixemos para amanhã, quando tomaremos as providências para que
esse assunto não morra e para, ao discutir a matéria, também discutir
as emendas que foram apresentadas, uma por uma, a fim de
chegarmos a um consenso de atuação nesta Casa.

Lamento, nobre Deputado Vanderlei Miranda, que alguns Deputados
queiram derrotar o Projeto de Lei Complementar nº 17, no seu “caput”,
apenas porque querem impedir que haja uma gratificação ao Promotor
de Justiça.

Continuo defendendo a idéia de que o Poder Legislativo não deve
imiscuir-se nos assuntos financeiros internos do Ministério Público. Ele
pode fazer o que quiser com o seu dinheiro, pois o orçamento é dele.
Temos de tomar providências, no futuro, aqui na Assembléia, a fim de
que passe a prestar contas desse dinheiro. Não estou aqui para meter
o bico onde não me cabe. O que queremos é regularizar, reformatar,
melhorar as condições de trabalho do Ministério Público, sobretudo
para que não insultem permanentemente a classe política e
prejudiquem tanto a Justiça em Minas Gerais. A Justiça está sofrendo
terrivelmente, porque os Desembargadores, os Juízes têm de olhar
aqueles processos longos, cheios de acórdãos, de súmulas, mas sem
raciocínio e sem provas. Dessa forma, está-se prejudicando a Justiça
neste Estado. Então queremos providências quanto a isso.

Agradecemos a V. Exa. Concordamos com toda a interferência que
V. Exa. fez. Concluo para que V. Exa. termine seu raciocínio. Muito
obrigado.

Apóio integralmente esse manifesto. O que quis, na verdade, com
esse pronunciamento, foi expor uma questão, a fim de que a
sociedade reflita. O manifesto está trabalhando no sentido de
preservar e de manter a liberdade de comunicação da comunicação
saudável, comprometida com os valores da Carta Maior, ou, ao se
preocupar com o direito e a liberdade de expressão, não está se
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preocupando com o lixo que temos hoje nos meios de comunicação.
Essa é a reflexão que proponho.

Desta tribuna, falarei quantas vezes forem necessárias contra esse
modelo de comunicação pernicioso, desestruturador e degradante da
família brasileira, porque a minha Constituição, a Constituição do meu
país diz que os valores da pessoa e da família devem ser
preservados. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, a
Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei n°

68/2007, do Deputado Paulo Guedes, que altera a Lei n° 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
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Com a  palavra, para
discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, neste momento, ocupamos a tribuna para discutir, em 2°
turno, o Projeto de Lei no 68/2007, ex-Projeto n° 3.150/2006, que
altera a Lei n° 15.910, de 21/12/2005, que dispõe s obre o Fundo de
Recuperação e Desenvolvimento Sustentável das Bacias hidrográficas
do Estado de Minas Gerais - Fhidro - e dá outras providências.

Sabemos da importância desse projeto e fazemos algumas
modificações como as que queremos fazer no Projeto de Lei
Complementar n° 17/2007, do Ministério Público, que  tramita nesta
Casa.

Ontem, quando recebemos ofício do Procurador-Geral do Estado,
enviado ao Presidente da Assembléia Legislativa, comentávamos,
Deputado Sávio Souza Cruz, com alguns Deputados, que na vida
temos 2 ou 3 segundos de bobeira. Talvez eles tiveram mais de 3
segundos de bobeira quando mostraram, nesse ofício enviado ao
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Presidente da Assembléia, o desrespeito que o Ministério Público tem
para com as instituições e organizações deste Estado. Não respeita a
hierarquia e o poder de cada instituição quando diz que vai retirar o
projeto ou pede ou determina a retirada do projeto, esquecendo-se de
que este tem de ser votado no Plenário.

Espero que o Plenário não autorize a retirada desse projeto, pois ele
precisa tramitar. Não há nenhum motivo para ser retirado de pauta, só
porque os Deputados, usando as prerrogativas da nossa
Constituição... É nesta Casa que se fazem as leis, não é no Ministério
Público.

O Ministério Público realmente tem feito leis. Depois que inventaram
o TAC e a recomendação que tem poder de lei - para eles, pois para a
Justiça não tem -, estamos assustados com a quantidade de
denúncias que têm chegado a nossos gabinetes sobre os abusos
cometidos pelos Promotores, principalmente no interior do Estado.

Ontem mesmo, recebi a denúncia contra um Promotor de Nanuque.
Deputado Rêmolo Aloise, ele agora determina a hora de uma festa
tradicional da cidade começar e acabar, fugindo às tradições. Como a
cidade é muito quente, as festas começam mais tarde, mas o
Promotor determinou que a micareta, um pré-carnaval, terminasse à 1
hora da manhã. Se passasse dessa hora, a multa seria de
R$5.000,00, não sei se por minuto ou por hora.

Essa é mais uma denúncia que chegou, mas estava lembrando-me,
Deputado Getúlio Neiva, daquele Promotor que proibiu a venda de
bebidas no Mineirão: fez um TAC para o Presidente da Ademg, que
não poderia ter assinado aquele documento totalmente irregular, sem
nenhuma consistência jurídica. O Cel. Natal não tinha de assinar
nenhum termo de ajustamento de conduta. Se o Promotor quisesse
proibir a venda de bebidas, deveria entrar na Justiça para ela
determinar algo. Poderíamos aprovar aqui uma lei autorizando a
venda de bebidas.

Mas o mais grave em toda essa história sobre os abusos é o que
aconteceu no campo do esporte. Esse mesmo Promotor, quando o
Atlético faria um jogo no Independência, determinou que só poderiam
ir 6.500 torcedores, e lá cabem 20 mil. Daqui a alguns dias, esses
Promotores, que talvez em algum momento queiram aparecer,
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determinarão que a torcida do Atlético, por exemplo, só vá ao estádio
uniformizada, com camisa da Nike, pois, do contrário, não entrará, já
que essa é uma determinação do Promotor. Já disse aqui, até em tom
de ironia, que chegará o momento em que determinarão que, para ir
ao Mineirão, deveremos estar de terno, pois, a partir da hora em que
determinam quantas pessoas podem ir, independentemente da
capacidade do campo, tudo poderá acontecer.

Estamos analisando os absurdos que têm acontecido, Deputado
Getúlio Neiva, e há mais um: esse mesmo Promotor quis proibir que o
Atlético vendesse ingressos na porta do Estádio Independência. Será
que esses Promotores não sabem que esse é um esporte de massa?
Quando há jogo no Mineirão, no Independência, não vêm ao campo
apenas os torcedores de Belo Horizonte. Se fizermos um
levantamento, veremos que mais de 40% dos freqüentadores dos
jogos no Mineirão, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro, são
torcedores do entorno de Belo Horizonte, de até 150km de distância, e
às vezes eles queriam vir ao estádio, para ver o jogo do Atlético contra
o Ipatinga - se não me engano - e não puderam porque o Promotor
determinou que houvesse apenas 6.500 pessoas e que não se
venderia ingresso na porta do estádio. Essas são posições novas e
mostram o excesso desses Promotores: a festa de Nanuque e essa
decisão no esporte.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Caro colega Deputado
Antônio Júlio, quero parabenizá-lo pelas palavras. Você tem um
grande conhecimento sobre o assunto Ministério Público, que
realmente é preocupante. Ao se falar em esporte, quero dizer que
apresentamos mais uma emenda ao Projeto de Lei Complementar nº
17/2007, do Ministério Público. Portanto agora não são 70 emendas,
mas 71.

A nossa emenda é a seguinte: “Acrescentar o § 10 ao art. 67 da Lei
Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, com a redação que
segue: (...) '§ 10 - É vedado ao Ministério Público Estadual fiscalizar
entidades de prática desportiva profissional, salvo quando estas
estiverem recebendo incentivo financeiro proveniente do Tesouro
Estadual’.”.

Em seguida, vem a nossa justificativa: “A proposição visa adequar
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as disposições da Lei Complementar nº 34, de 1994, que dispõe sobre
a organização do Ministério Público do Estado e dá outras
providências.

Considerando-se que as entidades de prática desportiva profissional
são empresas, na acepção da palavra, estruturadas em Diretoria,
Conselho Fiscal e demais órgãos, na forma da Lei nº 9.615, a Lei
Pelé, em seu art. 24, preconiza: ‘Art. 24 - As prestações de contas
anuais de todas as entidades de administração integrantes do Sistema
Nacional do Desporto serão obrigatoriamente submetidas, com
parecer dos Conselhos Fiscais, às respectivas assembléias gerais,
para a aprovação final. Parágrafo único - Todos os integrantes das
assembléias gerais terão acesso irrestrito aos documentos,
informações e comprovantes de despesas de contas de que trata este
artigo’.

Portanto, consideramos que o Ministério Público Estadual somente
poderia investigar as entidades esportivas profissionais que
porventura recebessem apoio, auxílio, subvenção ou qualquer outro
tipo de recurso do Tesouro do Estado, através do governo estadual ou
de sua administração direta, cabendo, dessa forma, ao Ministério
Público Federal fiscalizar as referidas entidades que recebam
subsídios e subvenções da União.

Assim, consideramos esta proposição pertinente, pois nada mais
justo que ser do Ministério Público Federal a competência para
instaurar quaisquer tipos de procedimentos, administrativos e judiciais,
contra as entidades de práticas desportivas profissionais na busca de
solução judicial de pendências ou questões que venham a ocorrer em
sua gestão, como determina a legislação federal em vigor”.

É essa a nossa emenda, Deputado. Esperamos que ela seja aceita,
aprovada nas comissões e aqui no Plenário.

O Deputado Antônio Júlio - Muito obrigado, Deputado Paulo Cesar.
Quanto ao excesso de autonomia do Ministério Público, até já
discutimos aqui, um dia, com o Presidente e Deputado Zezé Perrella,
que temos a honra de ter como nosso companheiro. Se não tomarmos
providências - talvez, para os torcedores, fosse até interessante -, o
Ministério Público vai determinar que jogadores entrarão em campo.
Ele escalaria o time e diria ao treinador: “Você tem de pôr o Rêmolo
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Aloise de beque porque ele é bom e precisa jogar; o Fábio Avelar
jogará no gol porque estou determinando - ele tem de ter o seu
espaço para jogar. Determino. E se os dois jogadores citados não
entrarem como titulares, V. Exa. terá uma multa de R$10.000,00 por
hora de jogo”.

São esses absurdos que estamos levantando. São esses absurdos
que têm chegado à Assembléia Legislativa. Estou com vontade de
contratar alguém para fazer o histórico dos absurdos do Ministério
Público. E aqui chegou mais um que me foi entregue agora,
determinando que o Prefeito tem de fazer rede de esgoto. “Ah, você
tem de fazer aquela rede de esgoto porque está prejudicando os
moradores e não sei o quê.” E entra com uma ação cível. Geralmente,
na primeira instância, o Juiz fica de acordo com o Promotor. O Juizado
de primeira instância, na maioria das vezes, também comete
excessos. Ou fazem do excesso do Ministério Público o excesso do
Juizado de primeira instância, também. Não são todos, mas é uma
grande maioria: às vezes, não querem ter conflito, em um primeiro
momento, com o Ministério Público. Há uma decisão do Tribunal.
Parece que todo o mundo acordou para os excessos do Ministério
Público. Acredito que, se Promotor continuar desse jeito, não
precisará mais haver eleição no interior. Nomeia-se um Promotor
como interventor - acredito que seria até mais cômodo e mais barato -,
para ver se eles darão conta de fazer aquilo que determinam que se
faça. Gostaria de ver como eles fariam - talvez eles tenham uma vara
de condão, de mágica... e façam. Eles se esquecem que, na maioria
das vezes, você precisa do recurso financeiro, do recurso
orçamentário para executar as obras no interior. (- Lê:)

“Ação visando ao tratamento dos detritos lançados nas águas de
rios. Ato administrativo que necessita de exame de conveniência e
oportunidade pelo Poder Executivo. Impossibilidade de invasão de tal
esfera pelo Poder Judiciário.”

Essa é uma decisão da cidade de Carmo do Rio Claro. Então, o
Tribunal de Justiça está entendendo que os Promotores não podem
intervir nos atos administrativos dos Prefeitos ou das Prefeituras.

Isso também já é uma decisão do Tribunal de Justiça, e esperamos -
leremos toda esta peça - mostrar que também aqui, como disse nosso
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companheiro Getúlio, felizmente há pessoas mais centradas, com
mais tranqüilidade para julgar, muitas vezes fora dos holofotes.

Na maioria dos atos de alguns Promotores, o que vemos? O
holofote é mais importante do que os fatos que estão descobrindo,
porque passam a dar uma versão totalmente diferente, apenas para
ter as luzes da imprensa. Sabemos que, até certo momento, são os
Promotores que fazem a pauta de alguns jornais ao formularem
denúncias.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
meu aparte confirmará suas palavras. Nesta fase hilariante de nossos
comentários, precisamos lembrar alguns fatos pitorescos. Em Teófilo
Otôni, minha cidade, criamos um carnaval fora de época chamado
Teofolia. No primeiro ano, foi uma maravilha. No segundo ano, o
Promotor de Justiça determinou que o pessoal só podia dançar até às
2 horas da manhã. Imagino se esse Promotor morasse em Salvador,
na Bahia: como iria fazer? O pessoal vira a noite, com a cidade inteira
dançando, pulando e brincando. O que ele ia fazer na Bahia?
Morreria. Certamente não viveria muito tempo.

Darei um exemplo bem claro desses abusos. Em determinada
época, um Promotor de Justiça me determinou a compra de um certo
remédio que não era fornecido pela Prefeitura, conforme a listagem do
SUS. Também não era fornecido pelo Estado, de acordo com a
mesma listagem. Há três listagens: uma cujos itens o Município deve
fornecer, outra, do Estado, e outra do governo federal. Com uma
decisão judicial, é possível fornecer e contabilizar, passando por cima
até da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, quando um
Promotor de Justiça determina, se você comprar, na hora da
prestação de contas estará “frito”, estará arrebentado com a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Como havia margem, comprei em Jackson,
Capital do Mississippi, único lugar em que se encontrava aquele
determinado remédio para tratamento de câncer. Comprei como? Não
me conheciam, não conheciam a Prefeitura, sequer sabiam onde o
Brasil ficava. Nos EUA, nem sabem onde o Brasil fica. Pensam que
aqui só tem índio. Tive que mandar o dinheiro do meu bolso. Quando
o medicamento chegou, pedimos a um amigo que morava lá para
providenciar a documentação internacional, válida como nota fiscal no
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Brasil. A nota veio, contabilizou-se, e a Prefeitura fez um cheque para
me ressarcir. O Promotor foi para a televisão falar que eu estava
roubando o dinheiro da saúde. Igualzinho à história da antena
parabólica da firma Arte e Jóias: falaram que eu comprava jóias com o
dinheiro da saúde.

É interessante entrar nessas minúcias para mostrar algumas coisas.
Em Pará de Minas, estivemos em uma reunião, e um Vereador, seu
defensor, queixou-se comigo porque o Promotor de Justiça chegou-o
a um canto pedindo que devolvesse um dinheiro daquelas verbas que
podem utilizar como Vereadores. Ele disse que já havia prestado
contas na Câmara, que não havia como devolver um dinheiro já usado
e com as contas já prestadas, dentro das verbas que tinha direito de
gastar como Vereador. Eu disse a ele que teriam que combinar com o
Antônio Júlio para que fosse até lá ensinar como se faz. Primeiro,
ninguém é obrigado a assinar termo de ajustamento de conduta - TAC
-; segundo, muitas vezes o TAC é para acobertar alguma coisa ilegal
desejada pelo Promotor de Justiça, algo que não está dentro das
normas. No caso das Prefeituras, especialmente, tomem cuidado. Não
assinem TAC sem verificar o enquadramento de V. Exas. na Lei de
Responsabilidade Fiscal. A maioria dos Promotores determina que o
Prefeito faça aquilo que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe. Esse
é o drama. Os pobres Prefeitos do interior, especialmente os de
cidades menores, ficam desacobertados, principalmente na área da
saúde.

Essa questão da Emenda nº 29, em que tanto nos batemos para que
seja regulamentada, ainda “vai dar muito pano pra manga”, porque o
Promotor quer regulamentá-la. O Promotor determina o que você
pode gastar pela Emenda nº 29, na saúde. Temos essa preocupação,
Deputado Antônio Júlio. E parece que, nesse documento que V. Exa.
cita, o Desembargador fala claramente que caberia aos Promotores
assumir a Prefeitura, no caso específico dessa cidade. Eu e o
Deputado Sebastião estivemos lendo, e o Desembargador diz
claramente que o Promotor está desejando ocupar o cargo de
Prefeito. Isso está claro.

Essa é a nossa preocupação em relação aos Prefeitos e Presidentes
de Câmaras. Na minha cidade, o Promotor determinou que se
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demitissem todos os parentes de Vereadores. É o tal do nepotismo.
Ora, nepotismo não é crime, não é crime doloso nem culposo nem
transgressão penal. Onde está a lei que dá cobertura para o Promotor
fazer tanta bobagem? Aqui, colocaram Totó Teixeira e a Câmara de
Belo Horizonte na berlinda durante um mês. A imprensa inteira
demonstrou claramente que os Vereadores de Belo Horizonte eram
todos corruptos, safados e ladrões. Foi isso que deixaram claro para a
opinião pública. Na verdade, não foi exposto para a opinião pública,
objetivamente, que nepotismo não é crime nem é ilegal. A questão é
se as pessoas são ou não competentes. Qualquer trabalhador que
seja contratado para um cargo de confiança e não trabalhe estará
cometendo crime contra o patrimônio público. Qualquer um, não
precisa ser parente. Contratar parente para acobertar despesas sem
que essa pessoa trabalhe é crime. Mas a palavra “nepotismo” precisa
ser esclarecida, e parece que a maioria dos jornalistas mineiros ainda
não leram seu significado no dicionário.

O Deputado Antônio Júlio - Deputado Getúlio Neiva, agradeço seu
aparte, pois, nas intervenções, vemos outros aspectos importantes da
nossa discussão. V. Exa. falou muito bem a respeito desse Promotor
aparecido de Belo Horizonte. Não sei se é o mesmo que queria abrir
um processo contra um Vereador porque apresentou emenda a um
projeto de lei. Não tenho autorização para defender esse Vereador,
mas fui o único a vir aqui e dizer que se tratava de um absurdo, de um
excesso do Promotor ao intervir no Poder Legislativo.

Na carta, reclamam - e aqui é o Ministério Público, não o Promotor.
Carta encaminhada, talvez, para amedrontar o Poder Legislativo, que
felizmente está de pé e felizmente está cumprindo seu papel
constitucional de legislar. Mas, quando o assunto é deles, a carta diz:
“Diante desse conflituoso cenário e com o objetivo de evitar o
prolongamento dessa interminável e desgastante calorama, que a
todos enfadonha (...)”. Enfadonha porque, agora, estão sentindo na
pele o que fazem com a maioria das pessoas corretas de Minas
Gerais. Eu já disse que o Promotor talvez esqueça que o homem
público também tem filhos, esposa, pai e mãe. O Promotor não sabe o
desgaste que um homem público sofre quando é denunciado ou
citado, mesmo sendo inocente, nas ações do Ministério Público. Ao
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invés de dizerem que estão apurando, dizem que estão investigando.
Se há investigação, trata-se de bandido, e o Ministério Público e a
maioria dos Promotores utilizam-se dessa arma para promover o
desgaste da família.

Dizia muito bem o Deputado Vanderlei Miranda: não é só a televisão
que desgasta as famílias. O que o Ministério Público tem feito com os
homens de bem e políticos do País também é uma agressão à família
e aos direitos humanos. Mas são imunes e impunes, não têm
responsabilidade pelos seus atos, podem fazer o que quiserem, as
denúncias mais absurdas. E temos visto uma e outra que não
prosseguem porque não têm sustentação. Nesse caso do Promotor de
Carmo do Rio Claro que queria obrigar a Prefeitura a fazer uma obra
interditando uma rua, o Tribunal foi muito claro ao dizer que não se
tratava de competência do Ministério Público, muito menos do
Judiciário.

Essa é uma ação administrativa do Poder Executivo local. Trata-se
de uma decisão judicial, e outras e outras referentes a esses absurdos
que têm acontecido começam a chegar.

Infelizmente, Deputado Fábio Avelar, vários Prefeitos, Presidentes
de Câmaras e Vereadores têm assinado TACs que, no meu entender,
não têm embasamento legal e jurídico. Muitas vezes eles assinam os
TACs porque os Promotores os chantageiam, apertam-nos, falando
que mandarão prendê-los, que farão isso ou aquilo, e os coitados do
interior, totalmente desprovidos de boa assessoria jurídica, acabam
por assiná-los, fazendo o que o Promotor deseja.

Queremos, com a discussão desse projeto, saber se o Promotor
poderá intervir no projeto do Fhidro. Senão, vamos aprovar o projeto,
e depois o Promotor dirá que o Fhidro não pode ser dessa forma,
porque lá, no Norte, tem de ser diferente do Jequitinhonha, do Vale do
Mucuri, do Vale do São Mateus e por aí afora.

O Ministério Público precisa, sim,  de  autonomia - e lutamos por
isso -, mas precisa também de limites e responsabilidade. É essa a
discussão que levantamos nesta Casa. Por exemplo, o governo
lançou o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Abriu-se um
processo licitatório para a duplicação da BR-262, e o Ministério
Público o embargou. Será que eles esquecem que cada paralisação
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de 30, 60, 90 ou 180 dias causa grande prejuízo à Nação, apenas
porque se suspeita que houve uma facilidade no processo licitatório?
Às vezes, suspeita-se que o edital está com alguns erros. Por que o
Ministério Público não discute o processo antes de se abrir o processo
licitatório, já que quer mandar em tudo? Por que não discute primeiro
o processo, para não dar o prejuízo que tem dado ao poder público?

Ao paralisar tudo, o Ministério Público não tem feito mais retornarem
os lucros daqueles desvios que, porventura, pudessem existir. A
paralisação no início das obras custa muito dinheiro para o povo, para
o contribuinte. Mas é muito dinheiro! Essas ações intermináveis, que,
ao final, não darão em nada, não acrescentarão nada, como é o caso
dos três Promotores de Divinópolis, que entraram com uma ação
contra 49 candidatos a cargo eletivo e mais 22 partidos, no ano
passado. Isso não dará em nada, porque não há lógica. Mas custou e
custará muito dinheiro ao povo e também às pessoas citadas naquele
procedimento.

Então, é essa a discussão. Queremos que o Ministério Público tenha
todos os instrumentos e não embargue nenhum processo licitatório de
quem quer que seja, já que tem tanto interesse em preservar a coisa
pública. Por que ele não participa desde o início da elaboração do
edital, para acompanhar, e não, simplesmente levantar suspeitas - às
vezes sem provas - que não darão em nada, mas paralisarão as
obras? Já era para terem começado as obras na BR-262, mas estão
paralisadas.

Outro absurdo: de acordo com a Promotoria, investiga-se licitação
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E a obra foi
paralisada. Não quero discutir se a obra é importante ou se deixou de
ser, mas acredito que, quando o Tribunal de Justiça pensa em fazer
um novo prédio, eles sabem das necessidades e trata-se de uma
história antiga. E o Ministério Público investiga licitação do Tribunal de
Justiça?

Deputado Getúlio Neiva, isso nos mostra que, para o Ministério
Público, todos os homens públicos deste país, especialmente os do
Estado de Minas Gerais, são bandidos. Ao dizer que a Promotoria
investiga licitação, ressalto que essa palavra “investigar” tem a
conotação de que você já está atrás de um bandido, de uma pessoa
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que cometeu um equívoco. Essa é a discussão.
O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Fiquei preocupado,

Deputado Antônio Júlio, quando li a notícia, e procurei saber quem
coordenava a comissão de licitação. O Ministério Público está
levantando dúvida sobre uma Desembargadora, colocando em xeque
a honestidade de uma Desembargadora. Qual é a condição que o
Ministério Público tem de argüir a honestidade de uma comissão
comandada por uma Desembargadora? Estamos chegando ao
paroxismo. Essa situação é incontrolável. Temos que manter a nossa
postura e apelar aos nossos companheiros para dividir bem o
território.

Qual é o território? O território do Ministério Público tem autonomia
financeira. Querem mais 15%, que significa mais de R$3.000,00 por
mês. Não temos nada com isso; é o salário deles. Se estão contra
porque ganharão mais do que Juiz ou Desembargador, não interessa.
Isso eles conquistaram na lei, estão dentro da lei para solicitar seus
15%, seus R$3.000,00, que fazem inveja a muito trabalhador nesta
Minas Gerais. Têm toda a razão.

Não aceito o argumento que o Deputado Durval Ângelo e o pessoal
do PT apresentam, que são contra o projeto de lei complementar só
porque cria um subsídio a mais para o Ministério Público. Não temos
nada com isso. Por que o Poder Legislativo tem que meter o bico no
Ministério Público? Ele tem autonomia financeira. O dia em que
tivermos coragem de reduzir ou tirar essa autonomia financeira, se for
necessário - penso que não, porque o Ministério Público, como
instituição, tem que ter autonomia -, poderemos discutir esse assunto.
Mas o argumento é falho, assim como o argumento do Deputado
Sargento Rodrigues, que acompanha o mesmo raciocínio e não
admite que se dê mais uma subvenção, mais dinheiro para o Promotor
de Justiça, que já ganha muito bem - três ou quatro vezes mais que o
salário-base dos Procuradores do Estado, que, me parece, recebem
R$2.120,00, mais alguns agregados. Isso não nos interessa e não
temos que discutir. No momento em que houver legislação para
discutir isso, discutiremos, mas, nessa lei, o mais importante é
discutirmos o limite da autonomia, o abuso da autoridade e os
exageros do Ministério Público, não daqueles que agem corretamente,
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mas sobretudo a afronta que o Ministério Público faz à Justiça de
Minas Gerais e do Brasil.

Estão acima da lei, e darei um exemplo a V. Exa.: na minha cidade,
durante muitos anos, cuidamos de preservar a Lagoa do Marajoara.
Uma nascente, uma lagoa. Vários Prefeitos, após minha primeira
administração na cidade, tentaram vender lotes em volta da lagoa. O
próprio Ministério Público, ao longo dos anos, nunca permitiu que se
vendessem lotes em torno da lagoa, pois era uma área de
preservação ambiental, de proteção de manancial.

Se V. Exa. for a Teófilo Otôni hoje, verá que está sendo concluída a
construção de um prédio do Ministério Público na beira da lagoa. O
Ministério Público está acima da lei. E de quem é o terreno? Foi doado
pelo próprio Estado de Minas Gerais. Terreno de propriedade do
Estado de Minas Gerais doado ao Ministério Público, passando por
cima da legislação municipal, que proíbe construções à margem das
lagoas. Mas o Ministério Público pode mais do que o Estado, mais do
que a Justiça, mais do que a lei.

Esse é o posicionamento que esta Casa tem que ter para preservar
o valor da democracia. Não podemos aceitar que esses cidadãos,
investidos da autoridade que lhes foi conferida pela Constituição
Federal e pela legislação mineira, sejam mais fortes que a lei, que
sejam, como consta na carta do Procurador-Geral Jarbas, intocáveis.

Está aqui a súmula, Deputado Antônio Júlio, de um grande filme. A
história é a seguinte: (- Lê:)

A Chicago dos anos 30 pertencia a um homem, Al Capone. Para
mudar essa situação, um novo Chefe de Tesouro é contratado para
tentar pôr ordem no caos imposto pela máfia do álcool.

Na época, os Estados Unidos estavam sob a Lei Seca, que proibia a
compra, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. Um dado
relevante é que a função do Chefe do Tesouro é bem diferente da
visão que temos hoje. Ele é praticamente o xerife da cidade, com
direito a arma na mão e supremacia sobre todas as patentes. O novo
homem é Eliot Ness, interpretado pelo jovem Kevin Costner. Cheio de
confiança e se afogando na própria ética, ele compõe um esquadrão
incorruptível, implacável e intocável para combater o crime. A tarefa
não foi fácil, visto que a corrupção estava enraizada não só nas ruas
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como dentro da própria polícia.”
Essa é a história de “Os Intocáveis”, filme que fará muito sucesso na

próxima semana, com certeza. Deram aos Promotores o que deram a
Eliot Ness: todas as armas, poder para passar por cima da lei,
confrontar a Justiça, denegrir a reputação dos homens públicos, agir
contra a lei para subjugar cidadãos sérios e honestos, fazendo com
que todos os Prefeitos de nosso Estado morram de medo do Promotor
de Justiça, morram de medo e assinem, irresponsavelmente ou por
temor, os chamados termos de ajustamento de conduta, que os
colocam numa camisa-de-força e fazem com que, posteriormente,
tenham problemas no Tribunal de Contas do Estado, quando da
prestação de contas perante a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eles
exigem que passem sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que
façam o que eles mandam e determinam. Interpretam a lei da maneira
que querem, o que não mais é possível continuar.

Temos, Deputado Antônio Júlio, de fazer uma forte homenagem ao
Poder Judiciário, o único que nos está salvando. Todavia, enquanto
isso, a imagem do homem público está na lama. Durante meses e
anos, os processos tramitam, e os pobres jornalistas são obrigados
por suas editorias a buscar informações no Ministério Público. Nesse
caso, não há problema, pois podem publicar tudo o que o Promotor de
Justiça disser. Não há risco de se cometer crime de injúria, calúnia ou
difamação, porque o Promotor está acima da lei. O Promotor de
Justiça está acima da lei, então o jornalista pode publicar o que ele
escrever e falar, que seu jornal não terá problemas com a Justiça.

Os intocáveis, como diz o Procurador-Geral Jarbas, não podem
habitar o espaço da democracia. O espaço da democracia tem de ser
habitado por aqueles que trabalham, o tempo todo, para de igualar os
direitos das pessoas. Meu direito começa onde termina o do outro.
Não pode haver pessoas passando por cima da lei e tomando o
espaço de outros Poderes, como o Ministério Público quer tomar.
Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Getúlio Neiva. Fico
feliz porque, há cerca de 15 dias, comecei a levantar essa questão
dos excessos do Ministério Público. Mas, antes de fazer
pronunciamento sobre esses excessos, já estava cobrando deste
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Parlamento que realmente exercesse seu papel constitucional de
legislar, porque, por essa carta enviada pelo Procurador, ele
praticamente quer impedir a Assembléia Legislativa de legislar.

Pela primeira vez, nesses 16 anos em que estamos aqui, Deputado
Rêmolo Aloise, estamos vendo a Assembléia consciente de seu papel
de legislar. Esta Casa está assumindo esse papel, e faremos as
mudanças que considerarmos necessárias no Ministério Público. Não
será o Ministério Público que determinará o que votaremos ou o que
inseriremos. É nosso dever fazer as emendas com coragem, com
determinação e com responsabilidade, o que é mais importante,
dentro de um critério que não tire do Ministério Público o poder da
fiscalização ou das suas ações. Não é esse o objetivo dos
parlamentares. Queremos criar alguns mecanismos.

Hoje, num breve relato sobre a lei federal do Ministério Público e
sobre a nossa lei, percebemos que vários artigos não foram inseridos
na Carta mineira ou no processo da Lei Complementar do Estatuto do
Ministério Público mineiro.

Por quê? Queremos que o Promotor continue agindo corretamente
em defesa da democracia. Todavia, também queremos que eles
tenham limites, hierarquia. Queremos que, dentro do Ministério
Público, eles tenham de responder por atos equivocados. Sabemos
dos conflitos existentes dentro do órgão entre os mais antigos e os
mais novos. Talvez isso aconteça em virtude da inexperiência, da
vontade que alguns deles têm de aparecer - felizmente não são todos.
Como disse o Deputado Getúlio Neiva, talvez isso se deva ao fato de
eles quererem ser mais que a lei. É isso o que não pode acontecer.

Se eles estiverem fazendo uma avaliação, verão que estamos
prestando um grande serviço à instituição Ministério Público,
Deputado Paulo Cesar, uma vez que sabem dos excessos cometidos
por alguns, excessos estes que abalam a instituição. Estamos,
portanto, prestando-lhes um grande serviço. De seis anos para cá,
começaram a arregaçar as mangas e perderam todo o senso de
responsabilidade.

Na verdade, não fui vítima, mas também me vi diante de um
episódio desagradável, ao qual às vezes faço referência. Quando era
Presidente da Assembléia, houve uma greve da qual não me lembro
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bem. Costumamos nos esquecer das coisas ruins. Entretanto, lembro-
me de que um Promotor e um grupo de pais e amigos de uma escola,
se não me engano de Belo Horizonte, solicitaram-me uma audiência.
Na oportunidade, o Promotor, de cujo nome não me lembro - vou pedir
para procurarem em minha agenda, pois o nome dele deve estar
anotado -, em uma verdadeira cara-de-pau, quis obrigar-me a votar
um projeto, Deputado Rêmolo Aloise, em 10 dias. Diante da situação,
disse-lhe: “Peço-lhe licença, pois não posso discutir isso com o
senhor. Sou Presidente de um Poder, que tem normas a cumprir.
Além disso, não sou eu quem vota, mas 77 Deputados. Então não
vamos perder tempo com essa discussão, pois a proposta que o
senhor me traz é absurda”.

Contei esse episódio para vermos aonde são capazes de chegar.
Como ficaremos se não tivermos coragem de tomar uma decisão,
enfrentar esses abusos? Para mim, isso é abuso. Precisamos fazer
isso, sim. Com muita felicidade, vejo o Parlamento reagir a esses
excessos. Para quem estiver nos ouvindo, saliento que estamos
apenas reagindo aos excessos. Todos os Deputados querem que o
Ministério Público continue com sua autonomia, inclusive a financeira,
como bem disse o Deputado Getúlio Neiva, porém não podemos
permitir que eles não tenham limites.

A situação é igual à vivida por nós, em períodos anteriores, quando
a classe política também não tinha limites. Ou seja, quem possuía
mandato não tinha limites, fazia o que queria, trocava Juiz, Promotor,
Delegado, Soldado, enfim, tudo era o político que fazia. No entanto,
chegamos a um momento em que não dava mais para convivermos
com a situação. As coisas mudaram, e aceitamos a mudança. Hoje
cada um tem sua responsabilidade. O Juiz é nomeado pelo Tribunal
de Justiça, o Promotor é irremovível. Vale lembrar que nós mesmos
criamos os mecanismos para se colocarem limites nas ações políticas
e concedemos ao Ministério Público uma legislação que ele não
respeita, já que está passando por cima dela. Desse modo, não
respeitam os direitos humanos, os direitos da família, muito bem
abordados, discutidos pelo Deputado Vanderlei Miranda. Quando
agridem a classe política, estão agredindo também as famílias. Em
primeiro lugar, faz-se a publicidade do que se está abordando.
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Deputado Paulo Cesar, daqui a pouco, vou conceder-lhe aparte. Há
ainda outro absurdo. Quando o Ministério Público criou a Promotoria
Especializada em Crimes Cometidos por Prefeitos, afrontou a classe
política. Se há uma denúncia, o fato já é considerado crime.

Se alguém faz alguma denúncia anônima, o Prefeito já é
considerado criminoso, às vezes só com divulgação pela imprensa de
que aquele Prefeito está sendo investigado porque alguém,
anonimamente, apresentou uma denúncia de que ele, o Prefeito, teria
feito alguma coisa equivocada, ou por causa de brigas políticas.

O Ministério Público criou a Promotoria de Crimes Cometidos por
Prefeitos. Tem não-sei-quantos-mil processos, mas essa Promotoria
praticamente não anda. De vez em quando, em seus balanços
administrativos, gostam de dizer que, nos 853 Municípios do Estado
de Minas Gerais, há 900 Prefeitos. Não são 853 Prefeitos, porque
gostam de dizer que ex-Prefeitos também às vezes têm processos,
que acabam não terminando porque não há embasamento.

Na época, fui um dos que levantou a voz aqui, mas, infelizmente, foi
voz única. E a coisa não avançou.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
quero trazer mais algumas informações sobre esses abusos de alguns
componentes do Ministério Público. O ex-Prefeito, hoje Deputado,
Getúlio Neiva, disse que quando era Prefeito foi obrigado a comprar
alguns medicamentos.

Estou vendo nas galerias o Prefeito de Ervália, nosso amigo Edson,
que recentemente foi obrigado também a comprar medicamentos no
valor de R$22.000,00, porque o Promotor da cidade o obrigou. A
mesma situação de sua cidade, quando Prefeito, em que havia a
cesta básica dos medicamentos do Município, do Estado e da União.
Mas, em relação ao medicamento que não era fornecido, foi obrigado
a comprá-lo, mesmo sem os recursos estarem previstos no orçamento
da área da saúde. Foi obrigado a comprar o medicamento porque,
senão, estaria descumprindo uma determinação do Promotor de
Justiça e poderia ser preso.

Na cidade de Bambuí, o atual Prefeito também teve de comprar um
medicamento por R$99.000,00, sem que houvesse recursos
orçamentários previstos. Os abusos estão acontecendo em todo o
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Estado de Minas Gerais. V. Exa. propôs fazer um levantamento
desses abusos. Faço a sugestão de escrevermos um livro sobre os
abusos cometidos pelo Ministério Público. Após esse levantamento,
com certeza veríamos que, em todas as cidades do Estado de Minas
Gerais, algo teria acontecido ou estaria acontecendo em razão da
ação de algum Promotor.

Recentemente, falei que o Promotor de Bom Despacho estava
obrigando o Prefeito a fazer obras. Um prédio em construção, uma
parceria, um condomínio estava sendo feito na cidade. O Promotor foi
pessoalmente ao local, aliás, fazendo fotos e divulgando que estava
paralisando a obra que estava sendo construída, sob alegação de que
estava indo material da Prefeitura para a obra. Era uma obra feita por
proprietários de grandes recursos financeiros. O Promotor paralisou a
obra e denunciou o Prefeito, que era sócio da construção.

Não era nada disso. A mesma empresa que fornece matéria-prima
para toda a cidade de Bom Despacho fornece material para a
Prefeitura. Ele foi lá, paralisou a obra e denunciou o Prefeito, que
estaria roubando material da Prefeitura. É isso o que está
acontecendo por todo o interior do Estado.

Tenho certeza de que, com a aprovação de algumas dessas
emendas que foram apresentadas, conteremos esses abusos desses
Promotores no Estado. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Paulo Cesar.
Deputado Gustavo Valadares, pode ter certeza de que, quanto mais
nos pronunciarmos neste Plenário, receberemos mais denúncias.
Tenho recebido vários “e-mails” com esse teor. A pior das denúncias
que estamos recebendo é que as pessoas têm tanto medo do
Ministério Público que não colocam o nome. Mas dão todos os passos
dos equívocos que foram cometidos por alguns Promotores.

Estamos fazendo essas denúncias para o público, pela televisão,
para o Plenário, para as pessoas que estão aqui, porque não temos
de temer pelos nossos atos. Estamos procurando agir segundo aquilo
que a nossa legislação, a Constituição, ofereceu aos parlamentares,
que é o direito de discutir, votar, falar e modificar. Esse é o nosso
papel. Temos de continuar a discutir essa questão. Temos de criar
limites e responsabilidades.
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O Promotor que entrar com uma ação indevida contra qualquer
pessoa deve ser responsabilizado, pessoalmente ou a própria
instituição, o Ministério Público.

Há as ações de sucumbência. Quando o Ministério Público move
uma ação e perde, que seja paga pelo Ministério Público. Que seja
ressarcido o poder público, ou quem teve de pagar o advogado, ou
quem quer que seja. É muito fácil fazer uma denúncia, mas as
pessoas se esquecem de que, para se defender, é preciso ter um bom
advogado. É preciso gastar dinheiro e, em alguns casos, é necessário
ter perícia.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Nobre Deputado Antônio
Júlio, Srs. Deputados, após ouvir atentamente o pronunciamento dos
nobres Deputados, veio-me uma grande indagação: qual a razão de
tudo isso que está sendo discutido nesta Casa há quase 30 dias?
Após uma análise, pergunta-se: será que o Projeto de Lei nº 17, que
chegou a esta Casa, ficou parado e, em razão de dívidas anteriores
do Procurador do Estado, deu-se andamento para que se pagassem
diárias de R$3.000,00 para plantões no fim de semana? Para que se
pagassem indenizações a Promotores que têm serviço a ser prestado
para outras comarcas? Será que o motivo é esse, Deputado Gustavo
Valadares? Será que a questão é financeira?

Deputado Fábio Avelar, o único lugar do corpo humano que não
recebe anestesia é o bolso. Não mexa no bolso porque ele não admite
nenhum tipo de subtração financeira. Discutimos, discutimos,
discutimos e, após uma longa discussão, chegou-se às emendas que
modificam o Projeto de Lei nº 34/94. Esta Casa apresentou todas as
prerrogativas para que houvesse uma direção em suas ações.

Fala-se que fulano de tal é isso, que o Procurador é aquilo. A
discussão sobre o Ministério Público, sobre os Procuradores e sobre
os Promotores virou um verdadeiro sarapatel. A hora está chegando.
Tudo tem o seu momento. Às 18 horas a Comissão de Fiscalização
Financeira examinará o Projeto de Lei nº 17 com uma série de
emendas, partindo do princípio de que muitas serão acatadas e outras
não.

Temos o dever de ofício de estar no Plenário para determinar o
rumo de tudo isso que estamos discutindo, e este momento é muito
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importante. Uma vez materializadas essas questões, o que virá
depois? Como será o relacionamento entre os Poderes e o Ministério
Público? Essa é a minha grande preocupação.

Em 1994 assistimos à Procuradoria do Ministério Público construir
um grande edifício, logo aqui ao lado. É uma beleza de prédio. Talvez
nenhum Estado tenha um monumento tão recoberto de granito da cor
marrom-claro.

Nem o Estado tem um monumento daquele, e esta Casa em
momento algum questionou quanto custou aquele monumento
entregue ao Ministério Público. E agora vem uma notícia de um jornal
de São Paulo dizendo que o Tribunal de Justiça está com processo
licitatório sob dúvidas. Está tudo muito estranho, Deputado Fábio
Avelar. Os valores estão mudando, as coisas estão caminhando de
maneira que não dá mais para entender.

Vou citar um fato de suma importância. Imaginem se o Deputado
Fábio Avelar aparecesse com um tumor cerebral em uma cidade do
interior que tem um serviço de imagem que pode fazer o diagnóstico
da sua doença. Então V. Exa. chega a um determinado
estabelecimento credenciado para tal procedimento e a portaria lhe
diz que não existe vaga para o SUS, apesar de haver condições de
efetuar o seu tratamento, caso V. Exa. emita um cheque num
determinado valor, para fazer o seu exame. Então lhe pergunto: onde
está o Ministério Público? Será que não é competência da Promotoria
da Saúde dessa cidade tomar essas providências? Não, eles não
podem fazer isso, pois, do contrário, abririam uma grande brecha para
todas as pessoas. Então, Deputado Fábio Avelar, só lhe resta ficar na
fila e esperar a sua vez.

Existem muitas mazelas a serem discutidas, e este é o momento
único de criarmos mecanismos para que os direitos jamais sejam
desrespeitados.

Gostaria de manifestar uma posição pessoal. O Procurador-Geral do
Estado Jarbas Soares fez um grande trabalho para esta Casa e para o
Estado de Minas Gerais, Deputado Antônio Júlio. É um exemplo que
ele trouxe até este Plenário de um erro cometido por ocasião em que
a sua assessoria teve a infelicidade de apresentar o Projeto de Lei nº
17 à submissão desta Casa, ou melhor, à apreciação desta Casa. Ele
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deu o atestado de seu erro ao dizer que erraram, sim, e que, por isso,
desejavam justificá-lo. Só as grandes pessoas justificam. O erro do
Ministério Público está nas mãos desta Casa para ser usado nos
momentos oportunos.

Todos erram, e o exemplo maior disso é esse que acabei de citar.
Está aqui a carta que foi lida hoje no Plenário e que será votada na
quinta feira. Documento maior que esse nunca se teve do Ministério
Público. Como dizia, Deputado Antônio Júlio, amanhã ou depois,
poderemos usar, e muito bem usado, nas nossas discussões o que
está contido naquela carta.

Intocáveis. Existem pessoas que se acham de fato intocáveis. O ser
humano não é intocável, mas ele usa a palavra “intocável” quando não
faz uma reflexão profunda do que todos nós passamos.

Não tenho dúvida alguma de que daqui a um ano e meio o
Procurador-Geral do Estado não será esse que aí está. Tenho certeza
de que haverá mudanças, assim como tenho certeza de que daqui a
três anos e meio, Fábio Avelar, esta Casa será outra. Tudo passa,
tudo termina, tudo tem fim, Fábio. Desde o primeiro momento, tive
certeza absoluta de que tudo o que está acontecendo passará e
teremos condição de, no mínimo, fazer 1% do que foi oferecido nesta
Casa. Aí, sim, estaremos cumprindo o dever da representação
popular.

V. Exa. pode ter certeza, Deputado Antônio Júlio, que o nosso dever
estará registrado nos anais desta Casa. Quando outros Deputados
estiverem aqui, terão condição de ler e reler o que aconteceu neste
momento grandioso da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Dos
meus 17 anos de Assembléia, este é o momento mais rico, mais
valoroso que esta Casa oferece à sociedade, para que ela seja a juíza
do que está sendo praticado aqui. Muito obrigado pelo aparte,
Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Rêmolo, por seu
belo discurso.

Sr. Presidente, faço uma sugestão ao Procurador-Geral do Estado:
que ele mande aos Vereadores de Belo Horizonte e também ao
Promotor que está cobrando posicionamento há mais de 15 dias sobre
os parentes de Vereadores... Para eles, quando estamos levantando
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uma discussão política, fica enfadonho, mas quando o Promotor
desgasta as famílias dos Vereadores há 10, 12 dias na imprensa, nas
primeiras páginas dos jornais, não fica enfadonho. Mas discutirmos
um projeto é enfadonho.

Gostaria de abordar um assunto que já mencionei aqui. Todos
ficaram estarrecidos, a imprensa fingiu que não houve nada: o
problema da escuta telefônica no 1º andar do prédio do Ministério
Público. De tudo o que denunciamos, esse talvez seja o fato mais
grave e enseja, por parte da Assembléia Legislativa, das Comissões
de Direitos Humanos e de Segurança Pública, uma visita ao Ministério
Público e à Polícia Militar a fim de saber como ela fez esse convênio
para fazer escuta dos telefones dos homens públicos do Estado de
Minas Gerais, sem autorização judicial. Isso é muito grave. Como
pode o Ministério Público, guardião da democracia e dos direitos,
como eles dizem, manter uma escuta telefônica no seu prédio? Não
sou eu que faço essa denúncia. Isso está no depoimento, na Justiça,
de uma pessoa que participou dessa escuta telefônica.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Serei breve, Deputado
Antônio Júlio. Cheguei atrasado porque estava presidindo uma
audiência pública. Como V. Exa. disse agora, um dos casos mais
gritantes a que tenho assistido pela imprensa mineira nos últimos dias
é a imposição de um Promotor quanto à nomeação de parentes em
gabinetes dos Vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Tenho amizade e respeito muito grande pela maioria dos Vereadores
daquela Casa. Na verdade, gostaria de solidarizar-me com todos os
Vereadores, frente ao absurdo e ao abuso que está sendo cometido
por esse Promotor, ao ponto de ele chegar, no jornal, a dizer que
aceita sentar-se com os Vereadores, mas não aceita mudar o prazo,
salvo engano, de 10 dias, para demissão dos parentes.

É preciso que fique claro para a população mineira e de Belo
Horizonte que nenhum crime, nenhum desrespeito a nenhuma norma
ou lei está sendo cometido pelos Vereadores que têm parentes
lotados em seus gabinetes. Já disse isso aqui uma vez. Em razão da
opinião pública, futuramente isso pode vir a me prejudicar. Todavia a
minha vida pública é muito transparente e franca. Mais uma vez, digo
que, enquanto não houver lei proibindo a contratação de parentes por
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parte dos Vereadores e dos Prefeitos, o Ministério Público não tem
competência para reivindicar nem interferir em absolutamente nada.

Vereador Totó Teixeira, Presidente da Câmara Municipal, resista
com os demais Vereadores, porque o que está acontecendo é mais
um abuso por parte de alguns Promotores - aliás, nesse caso, de um
Promotor que hoje se julga acima da lei, um legislador. Quero deixar
claro que não temos lei que diz o contrário, que proíba. Então, além
de guardiães da democracia, agora estão se julgando legisladores e
estão legislando.

Portanto que fique aqui bem clara a minha revolta e indignação
contra esse abuso que está sendo cometido por um Promotor, que,
todos os dias, está ganhando as páginas dos jornais. Esse é o grande
prêmio; aliás, é o prêmio que está querendo.

O Deputado Antônio Júlio - Deputado Gustavo Valadares, obrigado.
É essa a discussão que queremos levantar. Alguns Promotores do
interior estão obrigando as Câmaras Municipais a votar uma lei.
Vereadores, V. Exas. têm o poder de legislar no Município. Promotor
não manda em Câmara Municipal! V. Exas. não têm de acatar essa
decisão, intimação ou intimidação, que, aliás, alguns Promotores
estão propiciando aos Vereadores do interior.

Infelizmente a Associação Mineira de Municípios - AMM -, que
deveria estar defendendo os Prefeitos, calou-se diante desses
absurdos que ocorreram no interior.

Portanto, Sr. Presidente, encerro as minhas palavras. Talvez
votemos, logo mais, à noite, ou amanhã, esse importante projeto que
modifica o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado - Fhidro - e dá outras
providências.

* Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 11, às 9 e
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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 24ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/7/2007

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Roberto
Carvalho - Apresentação musical - Entrega de placas e de flores -
Palavras do Prefeito Dirceu dos Santos Ribeiro - Palavras do
Vereador Maurício Valadão Reimão de Melo - Palavras do Sr. Saulo
Levindo Coelho - Palavras do Prefeito Ronaldo Vasconcellos -
Palavras do Desembargador José Altivo Brandão Teixeira - Palavras
do Secretário Danilo de Castro - Palavras da Sra. Nádia Mendes
Afonso Micherif - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente
da República - Apresentação musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Alberto Pinto Coelho - Roberto Carvalho - Alencar da Silveira Jr. -

Adalclever Lopes - Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Elisa
Costa - Fábio Avelar - Luiz Tadeu Leite - Padre João - Rêmolo Aloise -
Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Weliton
Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min,

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

Ata
- O Deputado Fábio Avelar, 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.
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Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo, representando o
Governador do Estado, Aécio Neves; Desembargador José Altivo
Brandão Teixeira, representando o Tribunal de Justiça; Fernando
Antônio Fagundes Reis, Procurador-Geral de Justiça Adjunto
Institucional, representando o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas
Soares Júnior; Ronaldo Vasconcellos, Prefeito em exercício de Belo
Horizonte; e Vereador Maurício Valadão Reimão de Melo, Presidente
da Câmara Municipal de Ubá; a Exma. Sra. Nádia Mendes Afonso
Micherif, representante das mulheres de Ubá; e os Exmos. Srs. Saulo
Levindo Coelho, Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte; Deputado Roberto Carvalho, autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem; Dirceu dos Santos Ribeiro, Prefeito
Municipal de Ubá; e José Alencar Gomes da Silva, Presidente em
exercício da República Federativa do Brasil.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a ilustre presença do

Deputado Federal Mauro Lopes.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Município de
Ubá pelo transcurso dos 150 anos de sua emancipação político-
administrativa.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Peço permissão às autoridades já nominadas, às autoridades

presentes, às Deputadas e aos Deputados para saudar a todos na
figura deste ilustre mineiro e grande brasileiro, o Exmo. Sr. Presidente
da República, em exercício, José Alencar Gomes da Silva. Bem no
coração da Zona da Mata, Ubá, por todos conhecida como a cidade-
carinho e a terra da manga, cercada por serras verdejantes, tornou-se
Município há 150 anos. Sua história, no entanto, começa bem antes, e
é desse tempo antigo que vem a origem de seu nome, já presente na
denominação imperial da Vila de São Januário de Ubá. No
testemunho dos documentos e da narrativa oral, ainda no século
XVIII, o sertanista Francisco Pires Farinha veio à região para
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organizar o aldeamento de índios que vieram se estabelecer na bacia
fluvial do Rio Pomba, provavelmente rechaçados de nosso litoral.
Logo após, para catequizar os índios Coroados, chega ao local o Pe.
Manuel de Jesus Maria. Bem antes de se tornar cidade, Ubá ganha,
então, seu nome e seu padroeiro. Usavam os índios Coroados um
vegetal para fabrico das pontas de suas flechas, também conhecido
como candiubá ou simplesmente ubá, ainda utilizado na confecção de
balaios e gaiolas e na construção de canoas, objeto que, em tupi, tem
o mesmo nome da cidade sesquicentenária. São Januário, que hoje
empresta seu nome à matriz, liga-se à primitiva capela erguida pelo
Pe. Manuel, ele mesmo descendente direto de índios e portugueses.
Mais tarde, foi reconstruída por Antônio Januário Carneiro da Silva,
que lhe deu o nome do santo de sua devoção. Foi na antiga rua de
trás, atual Santa Cruz, que surgiu o povoado, quando não se
imaginava sua transformação na cidade pujante, com mais de cem mil
habitantes, líder de crescimento na Zona da Mata. Na memória dos
ubaenses, circulam ainda lembranças do vai-e-vem no jardim de São
Januário, de carnavais e batalhas de confete na Rua São José. Há
saudades do Cinema Brasil, do Bar do Ponto, do Grande Hotel, que
abrigava os viajantes desembarcados na movimentada estação da
Estrada de Ferro Leopoldina.

Quem, na atualidade, pensa em Ubá, certamente estará
considerando que ali se encontra um importantíssimo pólo moveleiro,
que preenche uma tradicional vocação da região, abastecendo, além
de Minas, outros Estados como o Rio de Janeiro e Espírito Santo e já
iniciando um processo de exportação graças à grande qualidade de
seus produtos. São mais de trezentas indústrias, basicamente
microempresas e pequenas empresas, gerando mais de sete mil
empregos diretos, criando riqueza e desenvolvimento econômico e
social.

Conta esta comemoração celebrada pela Assembléia Legislativa de
Minas Gerais com a prestigiosa presença do Vice-Presidente José
Alencar, hoje na condição de Presidente em exercício da República
Federativa do Brasil. Ele, também oriundo da Zona da Mata, é o
exemplo do mineiro que triunfou no meio empresarial, pelo trabalho
árduo, a persistência e a determinação. Trabalhador austero e
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incansável, o Vice-Presidente da República, respondendo à sua
sensibilidade cívica, trouxe à vida política sua vitoriosa experiência
adquirida entre as classes produtoras como criador dos grupos
Wembley e Coteminas. Sensível à pobreza, com a qual conviveu e a
qual, sem medo de desafios, soube superar, aqui está conosco, com
sua atenção e seu carinho, para festejar a querida cidade de Ubá.
Esta é a terra de grandes políticos, intelectuais e artistas. A cidade
nos deu Raul Soares e Levindo Coelho, Antônio Olinto, Ari Barroso,
Ozanam Coelho e tantos outros. Caminhando com confiança rumo ao
futuro, certamente Minas Gerais e o Brasil se tornarão maiores pela
contribuição das novas gerações, alimentadas nas melhores tradições
de nossa Cidade Carinho. Parabéns, Ubá, por 150 anos de uma
gloriosa história! Muito Obrigado!

Palavras do Deputado Roberto Carvalho
Excelentíssimo Senhor Presidente da República em exercício Dr.

José Alencar Gomes da Silva, nosso querido e amigo companheiro e
conterrâneo, que adotou Ubá e foi adotado, de coração, por todos os
ubaenses; Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia
Legislativa; Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo,
representando o Governador do Estado, também amigo de longa data
da cidade Ubá; Dr. Dirceu dos Santos Ribeiro, Prefeito da cidade de
Ubá; Desembargador José Altivo Brandão Teixeira, nosso
companheiro e amigo, também orgulho da nossa terra; Dr. Fernando
Antônio Fagundes Reis, Procurador-Geral de Justiça Adjunto do
Ministério Público, um grande amigo e uma grande revelação da
nossa querida Ubá; Ronaldo Vasconcellos, Prefeito Municipal de Belo
Horizonte em exercício, nosso amigo; Vereador Maurício Valadão
Reimão de Melo, Presidente da Câmara Municipal de Ubá; Sra. Nádia
Micherif, representante das mulheres ubaenses - essa reunião não
poderia acontecer se não tivéssemos na Mesa uma representante
legítima das mulheres, e ninguém melhor para representar a beleza e
o carinho da nossa terra do que a nossa eterna “miss” Nádia Micherif;
provedor da Santa Casa, amigo e companheiro ex-Deputado Federal
e Estadual, Saulo Levindo Coelho, a quem gostaria de agradecer pela
ajuda fundamental para a realização desta reunião, desta festa
ubaense em Belo Horizonte. Quis Deus que Ubá fosse por alguns
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instantes, em Belo Horizonte, a Capital brasileira, com a presença do
nosso Presidente José Alencar. Sem a ajuda do Saulo e da Santa
Casa de Saúde, esta noite não seria possível.

Gostaria de agradecer também ao Marum e a todos os
representantes do coral Madrigal Ubaense. Ubá, que já nos deu o
nosso balé aquático, que foi referência mundial, dá-nos hoje o
Madrigal, que encanta e canta pelo Brasil afora, quiçá pelo mundo.
Obrigado pela presença de vocês, por tornar esta noite ainda mais
inesquecível; sem vocês, não teríamos o mesmo brilho. Agradeço
também ao Carlos Alberto Marques, Presidente da Aciu de Ubá, que
deu todas as condições para que o coral pudesse vir com conforto e
segurança, providenciando o transporte. E agradeço ainda as nossas
queridas irmãs Mazzei, que fazem um belíssimo trabalho de resgate
da nossa música e de nossas raízes e que desmarcaram
compromissos em São Paulo e fizeram questão de estar conosco,
para abrilhantar esta noite linda da nossa terra, da nossa Ubá.

Queridos conterrâneos, hoje é um dia especialíssimo para todos
nós, ubaenses. Estamos na semana do nosso sesquicentenário, e,
convenhamos, uma cidade fazer 150 anos neste Brasil tão jovem é
um evento da maior importância. O rio mais importante do mundo é o
rio que passa na minha aldeia, na minha terra, já dizia o grande poeta
da língua portuguesa Fernando Pessoa. E Ubá é um rio que não
passa, que fica em nossos corações. Gostaria de lembrar de três
pessoas que já se foram, mas que estão conosco. Duas delas tiveram
de vir para Belo Horizonte: o João Raimundo Souza Conrado e a
Sheila Maria Monteiro de Castro. Se vocês soubessem... Nós, que
sempre nos reunimos para cantar, conversar e pensar, sabemos que
aqueles que nasceram em Ubá trazem por essa cidade um carinho e
um amor que não sai da gente. Quero também lembrar de um
ubaense amigo de todos nós e que se foi há pouco tempo, que
prestou um serviço enorme a nossa cidade: o Santinho Barreto, que
amava como ninguém a nossa terra. Lembro também do papai, que
está aqui; ele nasceu em Rio Branco, mas se considera muito mais
ubaense que rio-branquense, porque Ubá é isso. Ubá é, acima de
tudo, uma cultura, uma cultura do saber acumulado, um jeito de ser,
uma convivência diferente. Ubá é um sentimento, um sentimento de
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braços abertos a todos e a todas que vêm a Ubá - está aí o nosso
querido Vice-Presidente, hoje Presidente em exercício, que se
considera ubaense, assim como nós o consideramos. Porque Ubá é
isso: uma cidade universal; uma cidade que abriga todos de todos os
cantos, de todas as terras, de todas as culturas. É por isso que
estamos aqui, reverenciando e homenageando todos os que fizeram a
nossa história. Essa rica história de lágrimas, de sonhos, de muitas
conquistas. Todos nós que tivemos de sair de Ubá carregamos no
peito e na alma o amor à nossa terra, carreamos a saudade do sol de
mais de 40° - sem a brisa do mar, mas com aquele so l que esquenta
os nosso corações e faz pulsar a fibra daqueles que não se abatem
nunca. Ubá é um estado de espírito, uma paixão que não passa; que
dói, mas que conforta. Minas está em festa pelos 150 anos da nossa
querida Ubá. Trabalhadores, poetas, músicos, empresários,
professores, cantores e cantoras, juristas, escritores. Ubá sempre foi e
sempre será um campo fértil para o mundo. Que as gerações futuras
possam continuar a construção dessa história com o mesmo fervor,
com a mesma alegria, com os mesmos renovados sonhos, com os
mesmos renovados ideais que fizeram e fazem da nossa Ubá a
cidade do encontro, a cidade do carinho, a cidade da cultura. Ubá:
uma cidade do mundo. Viva nossa querida Ubá!

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Madrigal

Ubaense, sob a regência do maestro Marum S. Alexander, o qual fará
o acompanhamento ao teclado. O Madrigal Ubaense apresentará,
inicialmente, o seguinte programa, com arranjos de seu regente-titular:
1 - Hino a Ubá - hino oficial do Município, de autoria do maestro
Marum S. Alexander; 2 - O Fortuna nº 1, da cantata “Carmina Burana”,
de Carl Off; 3 - Eu sei que vou te amar, do cancioneiro romântico
brasileiro, de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes. Nesta
canção, atuará como solista a soprano Ione Maciel Reis Cusati; 4 -
Ameno, Invocação Latino-Catharense, de Eric Levy e Guy Protheroe,
do Grupo Era.

- Procede-se à apresentação musical.
Entrega de Placa e de Flores

O locutor - Neste instante, o Presidente da Assembléia Legislativa,
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Deputado Alberto Pinto Coelho, e o Deputado Roberto Carvalho, autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem, juntamente com
o Exmo. Sr. Presidente da República em exercício José Alencar
Gomes da Silva, farão a entrega ao Sr. Dirceu dos Santos Ribeiro,
Prefeito de Ubá, de placa alusiva a esta homenagem. Em seguida, a
Sra. Maria de Fátima Masiero Bittencourt, esposa do Deputado
Roberto Carvalho, entregará flores à Sra. Nádia Micherif, numa
homenagem especial às mulheres de Ubá. A placa contém os
seguintes dizeres: “Elevada a cidade em 3/7/1957, Ubá tornou-se, ao
longo desses 150 anos, berço de personagens ilustres, importante
pólo nacional da indústria moveleira, terra da manga e de um povo
dinâmico, digno, culto e acolhedor, sendo justamente conhecida como
Cidade Carinho. Por ocasião do sesquicentenário de sua
emancipação político-administrativa, é com grande satisfação que a
Assembléia de Minas, em nome de todo o povo mineiro, presta hoje
sua homenagem à cidade de Ubá e a todos os ubaenses.”

- Procede-se à entrega da placa e de flores.
Palavras do Prefeito Dirceu dos Santos Ribeiro

Excelentíssimo Senhor José de Alencar Gomes da Silva, Presidente
da República Federativa do Brasil em exercício; Exmos. Srs.
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais; Danilo de Castro, Secretário de Estado de
Governo, representando o Sr. Aécio Neves, Governador do Estado de
Minas Gerais; José Altivo Brandão Teixeira, Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Fernando Antônio
Fagundes Reis, Procurador de Justiça Adjunto Institucional,
representando o Dr. Jarbas Soares Júnior, Procurador de Justiça;
Ronaldo Vasconcellos, Prefeito em exercício de Belo Horizonte;
Vereador Maurício Valadão Reimão de Melo, Presidente da Câmara
Municipal de Ubá; Nádia Micherif, representante das mulheres de
Ubá; Saulo Levindo Coelho, Provedor da Santa Casa de Misericórdia
de Belo Horizonte e ex-Deputado Federal, filho do Governador
Ozanam Coelho; Deputado Roberto Carvalho, autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem, nosso conterrâneo e amigo.

Neste instante solene em que o Parlamento da terra da liberdade se
reúne para homenagear os 150 anos de Ubá e me concede a honra
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de trazer a todos os mineiros a palavra dos ubaenses, de nascimento
e de devoção, não poderia deixar de expressar a todos vós, caros
amigos, a gratidão e o reconhecimento pela distinção à minha querida
terra e à sua gente. Ubá não nasceu do traço de arquitetos nem
tampouco do sonho de urbanistas. Fez-se como se fez o Brasil: do
trabalho errante de desbravadores e sonhadores, que singraram por
entre matas e montanhas das terras proibidas, que a Corte de Lisboa
não queria em mãos de particulares. E ali, entre aquelas muitas
colinas, por onde serpenteia um riacho, onde se banhavam os índios
Puris, ergueu-se povoado, vila e cidade. Naquela terra acolhedora,
foram-se juntando homens e mulheres, foram-se formando famílias e
amigos, e, hoje, somos 100 mil almas que constroem, no trabalho
diário das fábricas, dos lares, das escolas, dos comércios e
escritórios, uma cidade que cresce abençoada pelos padroeiros São
Januário e Nossa Senhora do Rosário. Ubá hoje é uma cidade
antenada com o mundo. De uma atividade eminentemente agrícola do
passado, transmutou-se, pelo afinco de seus empresários, em pólo
industrial dos mais importantes da Zona da Mata, respondendo como
principal centro moveleiro de Minas Gerais, exportando seus produtos
para todos os Estados brasileiros e para diversos países. Quando
ainda não existiam muitas escolas em Minas, surgiram em Ubá
instituições como o Ginásio São José e a Escola de Odontologia e
Farmácia, por onde passaram eminentes vultos da história mineira e
brasileira. Hoje, nesta tradição, conta Ubá com mais de 20 cursos
superiores, com 2 faculdades particulares e 1 unidade da UEMG, fruto
de parceria entre a Prefeitura Municipal de Ubá e o governo do Estado
de Minas Gerais, parceria essa que permitiu aos ubaenses tornar a ter
acesso ao Palácio da Liberdade. Mais do que um pólo industrial,
queremos que nossa cidade seja um pólo educacional, pois há muito
percebemos que só o conhecimento advindo da educação de
qualidade promove e salva o jovem da estagnação. Também naquela
terra quente, onde a natureza brinda a todos com a doçura da manga
Ubá, nasceram e se forjaram homens e mulheres que honram Minas e
o Brasil nos mais diversos segmentos: nas artes, podemos citar Ary
Barroso, Nelson Ned, Célia e Celma, Antônio Olinto, Mauro Mendonça
e tantos outros; na política, ali nasceram ou, vindos de outros lugares,
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ali viveram e fincaram raízes nomes exponenciais da história
republicana deste país, como os Governadores Cesário Alvim, Raul
Soares, Ozanam Coelho, Élcio Álvares e Eurico Resende. Hoje, na
política nacional, ubaenses de nascimento e de coração emprestam o
seu talento a Minas e ao País, como o Deputado Roberto Carvalho e o
Vice-Presidente da República, hoje Presidente da República
Federativa do Brasil, José Alencar Gomes da Silva. Só coisas belas é
que tocam fundo na alma e inspiram os poetas. Ubá, tão lindamente
cantada por seus filhos e admiradores, hoje recebe honrada
homenagem dos Deputados mineiros. Saibam os senhores que, do
alto de seus 150 anos, a cidade se prepara para continuar sua
trajetória na história, reverenciando a memória de seus antepassados
e confiando no futuro deste amado país. Ao Deputado Roberto
Carvalho, o melhor agradecimento pela iniciativa desta solenidade.
Nesta grande oportunidade também, queremos agradecer ao seu filho
ilustre, Saulo Levindo Coelho, que também participou e ajudou na
realização desta grande solenidade. Este agradecimento estendo, em
nome de todos os ubaenses, a cada um dos Deputados com assento
nesta Casa, Palácio da Inconfidência, guardiã da democracia e da
liberdade, ideais maiores do povo mineiro.

Meus senhores, sou um sonhador, sonho alto e sonhei ver a nossa
cidade de Ubá assumindo a liderança da região da Zona da Mata. Por
isso tive a coragem, a iniciativa e a sorte de fazer uma parceria com o
Governador de Minas Gerais, Aécio Neves. Por meio do governo
federal, Ubá pôde alavancar em direção ao futuro. Ele levou ao nosso
Município projetos de grande importância para os nossos jovens e
crianças. Um deles é a nossa Universidade do Estado de Minas
Gerais. Vários Municípios tentam levar para sua cidade uma
universidade. Nós, com 150 anos de existência, temos um “campus”
universitário com uma universidade funcionando para atender a
cidade de Ubá e região. Três cursos já estão em andamento:
Designer, Química e Biologia. Mas temos muito a caminhar. Estamos
preparando, para o ano que vem, o curso de Engenharia, para que
aqueles jovens que estão nos balcões e nas fábricas possam ter um
futuro, possam ter uma família e uma profissão. Esse foi o grande
sonho deste Prefeito que lhes está falando. Por isso contei com a
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grande participação do governo de Minas Gerais, por meio do
Secretário Danilo de Castro e do nosso Presidente da República,
mineiro, ubaense, José Alencar. Então lhes digo que Ubá vai assumir
a direção da região. Sabemos o que queremos, trabalhamos para o
futuro de Ubá, somos transparentes e queremos ver aquela cidade
crescer, independentemente de partidos políticos e das eleições do
ano que vem. É isso que Ubá quer, é isso que Ubá espera e é isso
que vamos conseguir. Quero agradecer a todos, aos Deputados e aos
nossos ubaenses que aqui chegaram com dificuldade para esta
solenidade, ao Madrigal Ubaense, um grande patrimônio de Ubá. Aqui
ele está prestigiando este grande evento. Muito obrigado, e que Nossa
Senhora Aparecida possa abençoar-nos.

Palavras do Vereador Maurício Valadão Reimão de Melo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República em exercício, José

Alencar Gomes da Silva; Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente da Assembléia Legislativa; Danilo de Castro, Secretário de
Estado de Governo; Ronaldo Vasconcellos, Prefeito de Belo Horizonte
em exercício; Dirceu dos Santos Ribeiro, Prefeito de Ubá; Deputado
Estadual Roberto Carvalho; nossos amigos, Drs. Saulo, José Altivo,
Fernando Fagundes; e a nossa eterna “miss” e musa Nádia Afonso;
nosso Município encontra-se em festa. Não nos podemos furtar a
manifestar nossa satisfação, na qualidade de Presidente da Câmara
Municipal, por estar participando desta homenagem a nossa querida
cidade de Ubá. Emancipada por ato do Imperador D. Pedro II,
destacou-se, na Zona da Mata, na produção de café e fumo. Na virada
da década de 60, o Município transformou-se em pólo moveleiro,
ganhando destaque estadual, nacional e internacional. Conhecida
como a terra da manga e festejada com o cognome de Cidade
Carinho, destacamos que o melhor que se produziu nesta terra
abençoada foi a sua população e seus filhos ilustres, que se
espalharam pelo País, notabilizando-se pelas suas realizações e
atitudes. Bastaria lembrar os nomes ilustres das pessoas que
compõem, na noite de hoje, a Mesa desta sessão. Assumindo o risco
de cometer injustiças pelo esquecimento de diversos nomes e
personalidades, não resisto a citar alguns de nossos conterrâneos
mais ilustres como Raul Soares, Cesário Alvim, Levindo Coelho,
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Ozanam Coelho; empresários da estirpe de José Francisco Parma,
Lincoln Costa e Lincoln César Penna Costa; juristas como
Campomizzi Filho; médicos como o Dr. Ângelo Barletta, Manoel
Lourenço de Azevedo e Heitor Peixoto Toledo; tradicionais famílias de
Carneiro, Teixeira e Mazzei; o imortal da Academia Brasileira de
Letras, Antônio Olinto; e o grande e inesquecível Ary Barroso. Cada
vez mais temos que reverenciar os nossos antepassados,
solidificando e copiando o seu exemplo de postura ética e moral, que,
com certeza, serão lembrados pela eternidade.

Senhoras e senhores, encerrando este breve pronunciamento,
gostaria de deixar patente, principalmente para nossa juventude, que
a marca dos ubaenses nunca deve se afastar da ética, da moral, do
caráter, da seriedade e da probidade. Agradeço muito ao meu amigo
Deputado Bráulio Braz as palavras elogiosas proferidas no dia 3, dia
dos 150 anos de Ubá, e ao nosso conterrâneo e grande amigo
Roberto Carvalho, que foi o responsável por tudo isso, por uma beleza
de reunião. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Saulo Levindo Coelho
Primeiramente, quero dizer da felicidade de ter sido anunciado pelo

Comendador Honório Carneiro, uma das pessoas mais ilustres da
nossa terra, que faz com haja um encontro entre os ubaenses todas
as quartas-feiras. Excelentíssimo Senhor Presidente da República em
exercício, Dr. José Alencar Gomes da Silva; caro amigo Presidente da
Assembléia, Alberto Pinto Coelho, somos Coelho, não somos
parentes, mas somos irmãos; Sr. Secretário de Estado Danilo de
Castro, nosso quase conterrâneo, amigo e hoje benfeitor de Ubá; Sr.
Dirceu dos Santos Ribeiro, Prefeito Municipal de Ubá; Sr. Altivo
Brandão, Desembargador do Tribunal de Justiça; Sr. Fernando
Antônio Fagundes Reis, Procurador-Geral de Justiça, que
antigamente era irmão do Norton, mas agora é ele que está sentado
aqui; Sr. Ronaldo Vasconcellos, Prefeito Municipal de Belo Horizonte
em exercício, também conterrâneo de Ponte Nova - ali era tanta gente
que falávamos que eles eram os Catulinos, pois o pai dele era
Catulino, são nove irmãos; Vereador Maurício Valadão, Presidente da
Câmara Municipal de Ubá; Sra. Nádia Micherif, cuja beleza representa
a mulher ubaense, tanto quanto minha mãe representava; Deputado
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Roberto Carvalho, meu amigo e benfeitor da Santa Casa de
Misericórdia de Belo Horizonte; senhoras e senhores, Deputados, boa
noite.

Quando me foi dado um tempo para falar algumas palavras, pensei
em escrever alguma coisa, mas preferi seguir o caminho do meu pai.
Meu avô Levindo e meu tio Eduardo possuíam o dom da oratória. Já
meu pai dizia que gostava de falar com o coração, e é o que farei
agora. Falando com o coração, muitos aqui lembrarão, pois estiveram,
há 50 anos, em 1957, com o Prefeito José Pires da Luz. Aliás, o
Prefeito Dirceu bem o homenageou, dando o seu nome a um bairro
para o qual conseguimos alguns recursos do governo federal quando
fui Deputado Federal. O José Pires da Luz fez uma enorme festa em
Ubá. Lembro-me de que foi a primeira vez em que subi num palanque
ao lado do meu pai, a fim de inaugurar o Bairro Eldorado e o galpão
de uma fábrica de tecidos, que deu início ao império do nosso
Presidente da República José Alencar. Depois ele adquiriu esse
galpão e fez lá a Wembley. Foi em 1957, no centenário de Ubá, que
participei dessa inauguração. O melhor foi que o José Pires, que
gostava muito de festa, contratou um circo, com entrada grátis.
Portanto fui umas 10 vezes ao circo, em julho de 1957. Não posso
deixar de me lembrar, neste momento, da figura que foi o José Pires
da Luz, um homem voltado para a pobreza, para os menos
favorecidos. O momento é para citarmos fatos comuns. A forma como
José Alencar foi recebido em Ubá foi a mesma como meu avô Levindo
foi recebido. Meu avô nasceu em Catas Altas, foi menino para Ouro
Preto, tão pobre quanto o José Alencar - como ele mesmo disse -,
vendeu doces na rua, formou-se em Farmácia e Medicina. E o Dr.
Fecas, José Genaro Carneiro, quando instalou o Ginásio São José,
convidou o vovô para dar aulas e estabelecer-se como médico em
Ubá. Lá ele ficou, conheceu a vovó Tonica, que era de Ubá, teve 13
filhos, todos ubaenses. Com muita felicidade, vejo o meu tio Élcio,
que, dos filhos do vovô Levindo, continua a nos orientar. Da mesma
forma, o meu avô Theófilo Pinto era também médico. Logo que se
formou, foi tirar do Rio de Janeiro uma cearense para morar em Ubá.
Vejo aqui também meu tio Antônio Geraldo, que, por muitos anos, foi
Diretor-Geral desta Casa. Vem-me tudo à lembrança, tanto de nossa
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família materna quanto da paterna; é o coração falando. Podemos sair
de Ubá, mas Ubá não sai de dentro da gente. Isso é muito importante.
Gostaria de falar de uma série de pessoas que devem ser lembradas.
O Valadão e outros já falaram delas. Na área das artes, temos a Célia
e Celma Mazzei, maravilhosas artistas. Temos o Marum, que nos dá
muito orgulho com o seu trabalho com o Madrigal. Umas das coisas
mais bonitas que vivemos na Fazenda das Palmeiras foi quando ele lá
levou um coral de crianças. Gostaria que aquela tarde e noite se
repetissem: você com seu talento. Já foi citado o Sr. Mário Mendonça.
Ubá teve representação em todas as áreas. No futebol, o Guará, aliás
não sei por que não falam mais dele. Ele é um ícone do futebol, que,
por coincidência foi a grande estrela do meu time, o Galo. Guaraci
Januzzi foi um ícone, é um ícone e é lembrado em homenagem da
Rádio Itatiaia com o Troféu Guará. Na intelectualidade, temos Antônio
Olinto. Outro, não sei se era jornalista ou procurador, o Campomizzi
Filho, uma pessoa que conseguia fazer várias coisas ao mesmo
tempo e com todo brilhantismo. Hoje tem o Mílton Lucas, jornalista
Presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão, que se
encontra presente. De vez em quando ele quer falar que é de Ouro
Fino, mas não perde uma festividade que se refira a Ubá. Na área
política, já foram citadas as pessoas que nos representam.
Atualmente, somos muito bem representados pelo Deputado Roberto
Carvalho nesta Casa, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais;
tivemos o Vadinho Baião na Câmara Federal. Eu tive a honra de ser
Deputado Federal por três legislaturas. Meu pai também representou
Ubá, assim também o vovô Levindo, como Senador constituinte de
1945, que deixou o Senado com 83 anos; o Dr. Phillipe Balbi; o José
Pires da Luz, que já citei; e o Sr. Ibrahim Jacob. Ubá é muito
privilegiada com pessoas que se destacaram em todas as áreas.
Participando da Mesa encontram-se um Desembargador e um
Procurador, de famílias ubaenses ilustres. Podem notar, como já
disse, todos podemos até ter saído de Ubá por razões profissionais,
mas Ubá não sai de dentro de nós. Vou terminar contando um
episódio muito engraçado, aliás eu achei engraçado pela forma como
papai o conduziu. Ele era Governador, e uma pessoa, achando que
iria diminuí-lo, chamou-o assim: “Ozanan Coelho, o Governador de
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Ubá”. Papai riu e disse: “Sou mesmo Governador de Ubá, o restante
de Minas vem junto”. E é isso mesmo, ele foi governador dos
mineiros, mas gostou de ser chamado de Governador de Ubá. Muito
obrigado a todos.

Palavras do Prefeito Ronaldo Vasconcellos
Boa-noite a todas e a todos. Se eu fosse jurista, falaria

“despiciendo”. Seria desnecessário anunciar o nome de todas as
autoridades presentes nesta Mesa e neste Plenário com o nome
Juscelino Kubitschek de Oliveira, onde tive o prazer de trabalhar
durante 12 anos.

Em primeiro lugar, eu queria comentar o significado desta
homenagem. É apresentado um requerimento - no caso específico, foi
apresentado pelo Deputado Roberto Carvalho, a quem parabenizo.
Esse requerimento pode ser aprovado ou não pelos membros da
Casa. E ele foi aprovado. Significa, então, que as Deputadas e os
Deputados Estaduais concordaram que a cidade de Ubá, ao
comemorar os 150 anos de profícua existência, fosse homenageada
por toda Minas Gerais. Assim, esta homenagem que a cidade de Ubá
recebe hoje é na verdade, prezado Deputado Adalclever Lopes, de
todo o povo de Minas Gerais. É como se 19 milhões de mineiros e
mineiras estivessem dizendo: muito obrigado, Ubá; parabéns pelos
seus 150 anos. É uma homenagem de Minas; uma homenagem dos
representantes de Minas, naquilo que chamamos de democracia
representativa. Seguramente, eu teria ao menos 10 razões para a
realização desta homenagem, algumas delas já citadas aqui, entre
elas a condição de Cidade Carinho; da manga ubá - e não só da
manga, mas dos doces que dela se fazem -; da figura do Guará, de
que as pessoas talvez não se lembrem tanto, mas tão importante para
o glorioso Clube Atlético Mineiro. E há a figura de Ary Barroso, que
talvez as pessoas não valorizem como merece. Estive na Europa em
uma viagem cultural - que de cultural não teve absolutamente nada -,
e, em todos os países pelos quais passávamos e pedíamos para que
tocassem uma música brasileira, tocavam sempre a Aquarela do
Brasil, de Ary Barroso, nascido em Ubá. Isso em todas as cidades de
todos os países por onde passamos. Aliás, se o coral não tocar hoje a
Aquarela do Brasil, vou dormir triste, insatisfeito e muito chateado.
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Ainda temos as figuras proeminentes na Procuradoria-Geral de
Justiça, os Promotores e Procuradores que hoje realçam o nome de
Ubá. E lembramos das figuras de Ubá que servem e serviram com
competência ao Poder Judiciário, no Tribunal de Justiça do Estado - é
mais uma razão para que Ubá seja homenageada. Naquela cidade, de
1959 ou 1960 a 1970, morou, cresceu e progrediu esse grande
homem público, esse grande empresário, esse exemplo para todos
nós que é José Alencar; ele ficou 10 anos em Ubá - é mais um motivo
para que aquela cidade seja homenageada. Pensando em minha
participação política pós-Ozanam Coelho, lembro-me de seu filho,
Saulo Levindo Coelho, do Roberto Carvalho, de Ibrahim Jacob, do
Vadinho Baião e Narciso Michele - são pessoas com quem convivi em
meus 25 anos de vida pública, que também honram aquela cidade e
levam o nome de Ubá para a frente. Esses motivos já justificariam
esta homenagem que Ubá recebe, mas deixei por último um motivo,
talvez por ser o mais bonito: as mulheres bonitas de Ubá. Assim,
quero fazer uma homenagem a todas as mulheres bonitas de Ubá,
que são um motivo para gostarmos ainda mais dessa Cidade Carinho.
Ubá, então, merece esta homenagem, por esses 10 motivos. Termino
falando de Belo Horizonte, que foi uma cidade planejada, arquitetada
diferentemente, prezado Prefeito Dirceu, do que você disse a respeito
de Ubá. Belo Horizonte, que faz, ao fim deste ano, 110 anos de
existência, tem uma Rua Ubá, em homenagem a essa cidade. E,
como diz o Prefeito Pimentel, com muita propriedade, Belo Horizonte
não é dos belo-horizontinos nem do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos
Vereadores, dos Deputados ou das Deputadas, mas de todos os
mineiros que gostam da nossa cidade e do nosso Estado. Então, é
importante dizer que Belo Horizonte é como se fossem outras 52 Ubás
presentes em nossa Capital. Parabéns à Cidade Carinho; parabéns à
cidade nota 10 que é Ubá; parabéns ao povo de Ubá. Boa noite.

Palavras do Desembargador José Altivo Brandão Teixeira
Excelentíssimo Senhor José Alencar Gomes da Silva, Presidente da

República em exercício; Exmos. Srs: Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo, representando
Dr. Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais; Dirceu dos
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Santos Ribeiro, Prefeito Municipal de Ubá; Fernando Antônio
Fagundes Reis, Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional,
representando o Dr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de
Justiça; Dr. Ronaldo Vasconcellos, Prefeito em exercício de Belo
Horizonte; Maurício Valadão Reimão de Melo, Presidente da Câmara
Municipal de Ubá; Dr. Saulo Levindo Coelho, prezado amigo e
Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte; Deputado
Roberto Carvalho, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem, a quem devemos este momento; e Exma. Sra. Nádia
Micherif, dileta amiga, representante das mulheres de Ubá. Sinto-me
mais à vontade para falar como um daqueles que compõem o milhar
de ubaenses que residem em Belo Horizonte. Alegro-me de estar
presente nesta solenidade. Como todo os ubaenses, sinto-me
honrado com a homenagem que esta Assembléia Legislativa, Casa de
todos os mineiros, presta à cidade de Ubá, pela passagem do 150º
aniversário de sua emancipação política. O professor e historiador
José Campomizzi Filho, em seu belo artigo "Os antepassados", a
propósito de obra homônima do Pe. Vidigal, lançado na "Folha do
Povo", em 3/11/1979, chamou atenção para a permanente vinculação
da cidade de Ubá à ambiência de onde partiram os pioneiros que a
povoaram. Aqueles de minha geração, que leram lições de “Le
Français au Gymnase”, de Marcel Debrot, suíço radicado em Belo
Horizonte, nas aulas do Prof. Francisco de Filippo, hão de se lembrar
da oitava lição da quarta série, de um texto de Ernest Renan, "Le
Culte des ancêtres", em que se registrava o canto espartano: "Nous
sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes”. Nestes
momentos de desalento, por força da sucessão de escândalos que o
País padece, retomar os sentimentos de mineiridade dos ancestrais e
a bela lembrança da galeria de homens públicos, de profissionais, de
empresários e de artistas da cidade de Ubá não somente reconforta,
mas reanima as gerações presentes e inspira gerações futuras. A
presente solenidade vai além de propósitos festivos, convoca-nos a
sermos bons mineiros para sermos também bons brasileiros.
Ubaenses se destacaram na vida nacional e no exterior, dos quais
Célia e Celma, aqui presentes, são dignas representantes. Ubaenses
sempre exerceram funções de destaque no Estado de Minas e em sua
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Capital. Além de muitos outros e apenas a título de exemplo, ainda
que com risco da injustiça, por omissão forçada mas não por
esquecimento, podem-se citar: Bernardo Pinto Monteiro, ex-Prefeito
de Belo Horizonte; Cesário Alvim, Raul Soares de Moura e Levindo
Ozanam Coelho, o Conciliador, governaram o Estado de Minas
Gerais; José Alencar Gomes da Silva, que adotou Ubá como berço de
suas empresas e por Ubá foi adotado, aqui sediou negócios e, no
momento, exerce a Presidência da República; Túlio Marques Lopes,
advogado que dá nome à Sala dos Advogados no Tribunal de Justiça;
João Martins de Oliveira, o magistrado; Washington Peluso Albino de
Souza, jurista e professor; Victor Carneiro e José de Alencar Carneiro
Viana, cientistas; Marum Sallum Alexander, primeiro regente da
Orquestra Sinfônica do Palácio das Artes; Guaraci Januzzi, o lendário
Guará, honra e glória do esporte mineiro.Por todos estes nomes e por
muitos outros, tem sido motivo de orgulho sentir-se ubaense em Belo
Horizonte e desfrutar do "status" de ser originário de uma cidade que,
pela tradição de suas correntes migratórias e por sua diversidade
econômica e cultural, faz-se íntima da alma brasileira, capaz de
interpretá-la e de adaptar-se a seu modo de viver e de sentir. Por isso,
fornece quadros de pessoal em posições de destaque em vários
lugares deste vasto Brasil. Desta Casa, onde já pontificaram ilustres
ubaenses e, hoje, tem assento o conceituado conterrâneo Deputado
Roberto Carvalho, em conjunto com os ubaenses que residem em
Belo Horizonte, convém-nos dirigir à terra natal a saudação de Raul
Soares de Moura, naquele que talvez tenha sido seu penúltimo ato
público, do qual se extrai: 'Saúdo a terra do trabalho e do progresso,
cuja prosperidade presente faz o nosso orgulho e cujo
engrandecimento futuro constitui a nossa preocupação de todos os
dias; terra do meu culto (...); terra cheia de beleza, onde todas as
coisas esplendem sob o encanto da minha saudade; terra de bondade
e da fartura, onde germinam, florescem e frutificam todas as boas
sementes e todas as nobres idéias!". Muito Obrigado.

Palavras do Secretário Danilo de Castro
Excelentíssimo Sr. José Alencar, ilustre Presidente da República em

exercício, para alegria e orgulho de todos nós, mineiros; caro
Deputado Alberto Pinto Coelho, na pessoa de quem cumprimento os
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demais companheiros da Mesa; ilustre Deputado Roberto Carvalho,
autor deste requerimento, na pessoa de quem cumprimento os ilustres
parlamentares desta egrégia Casa; senhoras e senhores; trago a
todos os cumprimentos do Governador Aécio Neves e um abraço
fraterno à cidade de Ubá, terra admirada por todos e, de forma muito
especial, pelo nosso Governador. Há algum tempo, tive a honra de ser
escolhido para paraninfar uma turma da Faculdade Ozanam Coelho,
em Ubá. Disse, na ocasião, que me encontrava na terra das duas
sílabas mais sonoras do mapa de Minas Gerais. Sonoras, por causa
da vocação musical da cidade, terra de grandes instrumentistas, de
grandes figuras da música, entre as quais o nacional e internacional
Ary Barroso. Ubá é, sem dúvida, uma terra de arte e poesia. Terra de
Ricardo Nacif, Adelina Peixoto, Antônio Martins Mendes, João Corrêa
Netto, João Ângelo da Silva, Célia e Celma. Isso, para não citar tantos
outros. Ubá é a Cidade Carinho da Zona da Mata, onde se produzem
belos poemas de todos os gêneros: do clássico ao moderno; do lírico
ao cordel.

Meu caro Saulo, todos nós que tivemos o privilégio de nascer na
Zona da Mata temos em Ubá nossa segunda cidade. Ubá é uma terra
que mexe com todos os sentidos. Para o paladar, oferece os frutos da
sua grande e diversificada produção rural. É, aliás, a única cidade que
dá sobrenome a uma fruta: a saborosa manga ubá.

Meu caro Presidente da República José Alencar, nesta solenidade
que homenageia Ubá pelos seus 150 anos, vale dizer que as duas
sílabas sonoras de Ubá passaram a soar também como símbolo de
dinamismo e desenvolvimento. Na área industrial, consolida-se, cada
vez mais, a vocação daquela cidade para a produção de móveis, que
estão conquistando o Brasil e irrompendo pelas portas do mundo.

Essa posição alcançada pelo principal núcleo do pólo moveleiro de
Minas Gerais não aconteceu por acaso. Na verdade, produzir móveis
é uma vocação histórica do Município. Basta lembrar que a palavra
Ubá, em tupi-guarani, significa canoa construída inteiramente com um
só tronco de madeira.

Caro Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, não tenho dúvida de que foi por causa dessa vocação poética
que a região de Ubá se tornou a mais importante de Minas Gerais - e
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uma das cinco maiores do País - na produção de móveis de
qualidade. Mas Ubá foi além disso. Teve filhos ilustres, todos citados
nesta homenagem à cidade.

Como representante do Governador Aécio Neves, eu não poderia
deixar de ressaltar a figura de Ozanam Coelho, um homem autêntico,
probo, que realmente se identifica com as origens e as raízes do
homem da Zona da Mata. Não poderia também deixar de citar esse
grande empresário e, hoje, homem público José Alencar, que passou
por Ubá, deixando ali seu rastro de progressista e de trabalho. Caro
José Alencar, a bandeira do trabalho foi a grande arma que V. Exa.
usou durante toda a sua vida, e nós que militamos na Zona da Mata,
como seus conterrâneos, podemos dar o testemunho do seu trabalho,
da sua honradez e do seu dinamismo à frente de tudo em que se
envolveu.

Não poderíamos deixar de citar a moderna empresa Itatiaia, trazida
pelo saudoso Lincoln Costa, depois, sucedido por seu filho Lincoln
César, que nos deixou prematuramente, e levada hoje avante por
Vítor Costa.

Meu caro Prefeito Dirceu, o dinamismo dos empresários e da
população de Ubá, tendo sua profícua gestão naquela cidade,
coincide com o momento importante que vive Minas Gerais. Estamos
sendo governados por um jovem, ungido pela modernidade, que faz
com que a voz de Minas seja ouvida em todo o País e que faz com
que as atenções dos brasileiros se voltem para as ações que estão
sendo desenvolvidas em todos os setores da vida de Minas Gerais.

Ao terminar, deixo um abraço afetuoso para cada habitante de Ubá
e asseguro a você, Dirceu, que as portas do Palácio da Liberdade
estão sempre abertas para Ubá. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Nádia Mendes Afonso Micherif
Meus cumprimentos à Mesa. Deputado Roberto Carvalho, manifesto

minha alegria, minha felicidade de estar aqui, representando a mulher
ubaense. Nós, mulheres ubaenses, Celma e Célia, somos mulheres
guerreiras, de fibra, vitoriosas. Todas nós, ubaenses, somos assim.

Ao Presidente da República em exercício, quero dizer que tenho
grande orgulho de tê-lo visto chegar lá. Para mim, o senhor será
sempre o “Seu” Zé Alencar.
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Gostaria que, agora, todos nós fizéssemos uma homenagem a Ubá.
Se o maestro Marum puder nos acompanhar, ficarei muito feliz.
Faremos, então, uma homenagem à nossa cidade, da maneira como
aprendemos a fazer desde pequenos, ou seja, cantando. Portanto,
cantando, expressarei tudo o que tenho para falar de Ubá. Vamos, de
pé, cantar o Hino a Ubá.

- Procede-se à execução do Hino a Ubá.
“Seu” Zé Alencar, o senhor será sempre o nosso ubaense. Um beijo

às mulheres de Ubá.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos Célia e Celma para interpretar “No Rancho
Fundo”, de Ary Barroso.

A Sra. Celma Mazzei - Antes de começar, desejo boa noite ao amigo
Presidente da República em exercício José Alencar Gomes da Silva,
bem como às demais autoridades presentes.

Obrigado, Roberto Carvalho, pelo convite. Estamos muito felizes.
Aos conterrâneos e a todos os amigos, nosso boa-noite.

Um dia, quando transpusermos as montanhas de Minas Gerais, em
busca de nossos sonhos artísticos, sempre levaremos o nome de Ubá
conosco, como já o fazemos. Podemos comprovar isso pelos
trabalhos que realizamos. Vou citar alguns mais recentes. O livro de
culinária “A Cozinha Caipira”, de Célia e Celma, da editora Nova
Fronteira. Depois, um trabalho que nos encheu de orgulho, quando
revelamos a alma mineira de Ary Barroso para o Brasil. Refiro-me ao
Ary Mineiro, patrocinado pela Telemig, na gestão de Saulo Levindo
Coelho. Em seguida, o livro “Por Todos os Cantos”, que é uma
seleção de crônicas, em que mostramos muito de Ubá e em que há o
prefácio do nosso amigo José Alencar. Mais recentemente, veio o livro
de culinária “Do Jeitinho de Minas”, que tem receitas mineiras e nos
levou à China, onde conquistamos o prêmio “Gourmand World
Cookbook”, como o melhor livro de culinária regional do mundo.
Então, agora, faremos o que mais gostamos de fazer, que é cantar.

- Procede-se à apresentação musical.
O locutor - Senhoras e senhores, quero, de público, expressar o

meu caloroso agradecimento ao Deputado Roberto Carvalho,
eminente amigo e conterrâneo, ao conceder-me a honra de aqui estar
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nesta solenidade em homenagem a Ubá, cidade fundada pelo meu
tataravô Capitão-Mor Antônio Januário Carneiro.

Palavras do Sr. Presidente da República
Senhoras e senhores, não sei se deveria falar, porque as coisas

melhoraram muito depois que a Nádia falou, e vieram a Célia e a
Celma. Todos levantaram. Foi uma beleza. O pior é que a Nádia me
procurou agora e disse assim: “O cerimonial não quer me deixar falar”.

Pensei que era o Cerimonial da Assembléia Legislativa. Depois, ela
me explicou que era o meu cerimonial. Eu disse: “Nem sabia que tinha
cerimonial meu aqui, de maneira que não tenho culpa nenhuma. Você
vai falar. Se for por mim, você vai falar”. E vocês vejam como foi uma
beleza a fala dela. E ela ainda encorajou as outras duas moças de
Ubá, esse colosso que é a Celma e a Célia Mazzei.

Então, é um prazer muito grande. É claro que ouvimos vários
discursos, e as pessoas já estão cansadas. O meu discurso é curto,
mesmo porque há um ensinamento de um intelectual mineiro, escritor,
chamado Luís de Paula Ferreira, que também foi Deputado Federal.
Ele ensina que os discursos devem ser como os vestidos das
mulheres: nem tão curtos que escandalizem; nem tão longos que
entristeçam.

Quero cumprimentar o nosso caríssimo e eminente amigo Alberto
Pinto Coelho, ilustre Presidente da Assembléia Legislativa de Minas,
na pessoa de quem cumprimento todos os Deputados e Deputadas
presentes; o Secretário Danilo de Castro; o Deputado Roberto
Carvalho, responsável por esta festa; o Prefeito em exercício Ronaldo
Vasconcellos; o Prefeito de Ubá Dirceu dos Santos Ribeiro; nosso
Valadão, ilustre Presidente da Câmara Municipal de Ubá; Exmo.
Desembargador José Altivo Brandão Teixeira; meu grande amigo
Fernando Antônio Fagundes Reis, Procurador Adjunto e representante
do Dr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral do Ministério Público
de Minas Gerais - vejam que cumprimento o Nando com cuidado,
porque foi ele quem me ajudou no discurso -; Saulo Levindo Coelho,
ilustre Provedor da Santa Casa; Nádia Micherif, representando as
mulheres; parlamentares aqui presentes; senhoras e senhores,
despertam em todos nós, brasileiros de Minas, ubaenses natos,
naturalizados e honorários, a honra e o indeclinável dever de registrar
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o sesquicentenário da emancipação político-administrativa de Ubá,
não só para revisitar o fato histórico de sua rica e frutífera evolução
institucional mas principalmente para nos juntarmos a um
compromisso de alma: o de continuar a celebrar e divulgar esse torrão
mineiro, que, ao longo dos seus 150 anos, pratica em todos os dias de
sua história o ofício do bem-querer, intitulado, por isso e com justiça,
como Ubá, Cidade Carinho.

Em sua clareza e identidade, unindo a tradição à renovação do
compromisso, essa verdade adquire um significado especial, porque é
proclamada em sessão solene de nossa augusta Assembléia
Legislativa, cativa libertária dos sonhos, da saga e do sangue dos
mineiros, morada definitiva dos nossos mais acariciados valores e
cidadela iluminada dos nossos destinos.

Nesse templo de devoção comum, traduz-se uma homenagem dos
mineiros aos irmãos ubaenses, que, com certeza, exprimem sua
gratidão e seu contentamento a todos os senhores e senhoras,
Deputados e Deputadas, por este instante de reconhecimento cívico,
legitimador da nossa memória coletiva, um sentimento afetivo
vinculado à lembrança e à própria identidade diante dos desafios que
a história a todos reserva. Solenidade como esta, impregnada de
simbolismo, tem o significado de realçar e expressar a coesão do
homem, ser de reminiscência e de sensibilidade, com o tempo, que
tudo releva e projeta.

Assim, para a emboscada da boa amizade, esse gesto fraternal do
Deputado Roberto Carvalho de me indicar como orador oficial desta
sessão especial, por ele requerida e presidida pelo eminente
Deputado Alberto Pinto Coelho, ilustre Presidente desta Casa,
permite-me, em deferência que tanto agradeço, traçar sem
preciosismo social os pontos de identidade e de referência que
plasmaram a personalidade coletiva do povo ubaense, ao longo
desses 150 anos em que, de antemão, sobressai o trato do trabalho,
da cultura, da boa convivência e da solidariedade.

É do historiador Caio Prado Júnior a afirmação: “Todo povo tem sua
evolução vista, a distância, num certo sentido”. Este se percebe não
nos pormenores da sua história, mas no conjunto dos fatos e
acontecimentos que constituem num largo período de tempo. Desde
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seu batismo, desde sua hora criadora, positivada na Lei nº 806, de
3/7/1857, que a elevou à condição de cidade, Ubá, terra ancestral dos
índios coroados e puris, em sua narrativa rica e vigorosa, constitui
uma experiência de comunidade renovada, que aspira mais do que
espera, abre caminhos e caminha. Seriam necessárias muitas páginas
para descrever sua evolução histórica, seu cotidiano e sua memória.
Cabe, portanto, registrar que o seu crescimento econômico, seu
desenvolvimento social e seu inabalável compromisso com a
consolidação da atividade política da República sempre exigiram, sob
a devoção do Rosário de São Januário, um esforço inaudito de suas
gerações, um talento e a inteligência de suas lideranças, a
demonstrarem, sem alarido dos exibicionismos e na ação paciente de
seus dias, que, sem o trabalho, a vida não se representa nem tem
sentido.

Na plenitude do tempo e no seu passado longínquo, Antônio
Januário Carneiro da Silva, em 1815, doou uma porção de terras para
fundar um povoado, passando pela cultura do café e do fumo até
alcançar os dias de hoje, notabilizados por uma economia urbana e
industrial mais bem diversificada, onde se destaca que, na condição
de grande pólo moveleiro do País, Ubá teve em seu desenvolvimento
socioeconômico sua principal tarefa e seu melhor instrumento.
Apurada em sua evolução histórica, transformou-se de vila em uma
comunidade política forte, expressiva, plural, dinâmica e acolhedora,
sem favor algum e sem exageros e um dos principais endereços de
Minas no Brasil. Ubá é um dos principais endereços de Minas no
Brasil.

Isso me fez lembrar de uma ocasião em que pagava a conta de um
hotel da Rede Mandarim, em Hong Kong. Em cima do balcão havia
um folheto. Enquanto esperava, folheei-o. Na primeira página,
começava a descrição dos países do mundo. Do Brasil, falava-se
somente de São Paulo e do Rio de Janeiro. E davam o código do
telefone. Para entrar no Brasil, o código era 55 11, São Paulo, e 55
21, Rio de Janeiro. Chamei o gerente e lhe disse: “I’am from Brazil.
There are important cities in my country”. Ele me trouxe um papel para
que eu anotasse. Anotei 055 32, Ubá. Paguei a conta e saí do hotel.
Passado algum tempo, chegando de viagem, no Aeroporto da
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Pampulha, encontrei-me com o Galeno, meu colega. Fizemos juntos
um curso na Escola Superior de Guerra. Ele estava com muitas
malas. Eu lhe falei: “Galeno, que bagagem enorme”. E ele me
respondeu: ”José Alencar, estou voltando da Ásia”.

“Você estava na Ásia? Na China ou no Japão?”. Ele disse que
estava em Cingapura. Contou que era Presidente da Associação
Cristã de Moços e que lá houve uma grande solenidade. Disse que lá
é uma cidade-Estado, onde não pisamos num chiclete porque é
proibido fabricar e mascar chiclete. Disse que é uma cidade linda, que
é uma maravilha e uma riqueza. Disse que ficaram hospedados num
hotel da cadeia Mandarim e que, entre as cidades importantes do
mundo, há três no Brasil. Eu perguntei se era verdade e se eram
somente três. Ele disse que sim e perguntou-me quais eram essas
cidades. Eu arrisquei dizendo que deveriam ser São Paulo, Rio de
Janeiro e Belo Horizonte. Ele disse que não era, e que me daria mais
10 chances. Eu fui falando. Eu já sabia, mas fui falando. Ele disse:
“José Alencar, é Ubá. A terceira cidade mais importante do Brasil é
Ubá”.

Eu comecei a ficar preocupado: se eu for à Ásia novamente e
alguém me disser que Ubá não é a terceira maior cidade do Brasil, eu
direi: eu disse que era uma das mais importantes cidades do Brasil e
uma das maiores. E, de fato, é uma das maiores. Temos 5.500
Municípios, e Ubá está entre os maiores. É a mais importante porque
aqui, por exemplo, quando vocês sabem que há um brasileiro nos
restaurantes, executam a “Aquarela do Brasil”, que é de Ubá, porque
é do Ary Barroso. Então, tenho uma resposta para dar. E isso
aconteceu. Então, digo que Ubá é um dos principais endereços de
Minas no Brasil.

Em todas as suas épocas, reuniram-se em torno de seu estilo
cotidiano as melhores qualidades humanas e cívicas, formando-se
uma verdadeira concepção ubaense de vida, forjada nos valores da
sobriedade de sentimento, da simplicidade, da retidão, do recato
afetivo e da disposição prática para o trabalho, sob o signo da boa
esperança. É uma fábrica de amizades. Sentimentos livres e
consciências abertas que transcendem ao tempo, possuindo uma
história copiosa de exemplos que se oferecem a Minas e ao Brasil,
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bem como ao aplauso das gerações vindouras. Entendia o grande
sociólogo Gilberto Freire que não é possível penetrar nas sutilezas do
ambiente sociopolítico sem a atenção ao lugar do cotidiano, do
indivíduo na configuração de uma dada comunidade.

Nesse sentido, como fidelidade aos ideais fundamentais de Ubá,
mas sem pretender fazer o inventário de todos os seus mais ilustres
filhos - naturais e adotivos -, como deixar de invocar nesta
oportunidade, tal qual em uma prece, uma convergência de alguns
ilustríssimos nomes que, cada um a seu modo, conformam-lhe o perfil
e realçam-lhe os atributos de seus feitos e de sua condição: Antônio
Januário Carneiro Filho; Dr. Fecas; Cel. Júlio Soares Brandão;
Presidente Raul Soares de Moura; Senador Levindo Coelho; Cesário
Alvim; Governador Ozanan Coelho; Phillipe Balbi; Eduardo Levindo
Coelho; grande compositor Ary Barroso; Guará, nosso grande
esportista; o imortal Antônio Olinto. Também podemos citar o Honório
Carneiro, a Celma e a Célia, as duas Mazzei, a Nádia Micherif, o
Marum Alexander, que nos brinda com esse maravilhoso coral. Ele
está do mesmo jeito, não envelhece. Quero cumprimentar o neto do
Lincoln Costa, que deve estar presente, fundador da Itatiaia, a maior
fábrica na sua especialidade no Brasil, que está em Ubá, o Nelson
Ned, o Mauro Mendonça, o Campomizzi Filho e o Sebastião José
Barreto.

Quero cumprimentar também três importantes Vereadores de Ubá.
Um deles foi Prefeito e Deputado, Narciso Michelli, e os outros:
Nicolino De Filippo e Xavier Pereira. Eram três Vereadores aguerridos.
Numa ocasião, eles brigavam tanto em oposição ao De Filippo, que foi
um excelente Prefeito de Ubá, homem de bem.

Ligaram lá para casa, à noite, eu estava jantando, por volta das
20h30min, e disseram-me que o De Filippo estava cercado na
Prefeitura. O povo estava na Praça São Januário. Você se lembra
disso, Honório?

O povo estava bravo, porque queríamos levar água para a cidade.
Naquele tempo, era a Comag. Queríamos levar água tratada. A água
lá vinha do Miragaia, era uma água santa. O povo acreditava que
aquela água não precisava de tratamento. Era um absurdo falar em
tratamento da água, porque iam cobrar a água em Ubá. Mas o Prof.
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De Filippo, que era o Prefeito, junto a nós, da Associação Comercial,
lutávamos para levar a água. E os nossos companheiros Narciso
Michelli, Nicolino De Filippo e Xavier Pereira eram do PSD, do mesmo
partido. Mas eles não queriam isso de forma alguma, porque
acreditavam que a água da Miragaia era santa e seria um desapreço a
essa água. E consideraram o Prefeito um louco. E o povo foi para a
Praça São Januário.

Mas o povo de Ubá é um povo pacato, tranqüilo, pacífico.
Chamaram-me, e fui. Vou entrar lá. A Prefeitura tem duas grandes
portas. Abri-as até no canto, porque havia um camarada que estava
tomando conta. Quando falei meu nome, ele abriu as duas portas. Eu
disse: “O que vocês estão querendo fazer?”. Eles responderam que
não queriam fazer nada. Então vi que não fariam nada. Subi lá e vi
que estava o Sr. Rafael De Filippo, pai dele. Descemos, atravessamos
no meio do povo, que veio atrás, vaiando, até chegarmos à casa do
De Filippo, e voltamos pelo mesmo caminho. Nada aconteceu
conosco. Lá não havia vandalismo, como nunca houve, e não há lugar
para a violência. Ubá é uma cidade extraordinária também nesse
sentido.

Ao falar de Nicolino De Filippo, Narciso Michelli e Xavier Pereira,
lembrei-me desse episódio, e muitos amigos antigos que aqui estão
poderão lembrar-se dessa ocasião.

Quero citar aqui o José Francisco Parma. Foi ele quem iniciou todo
o trabalho de indústria em Ubá. Todos eram moveleiros, mas só
faziam móveis por encomenda. Esse trabalho se iniciou com o apoio
da Associação Comercial, no tempo em que o Sebastião José Barreto
era Presidente. Orientamos o trabalho, e eles confeccionaram um
folheto com as fotografias dos móveis que cada um produzia.

Mas aquilo tudo foi resumido. Por exemplo, alguns só faziam cama
de solteiro, outros só mesa de centro. Não havia economia de escala
para que colocassem vendedores viajantes para vender os móveis.
Então, chamou-se o gerente do Banco do Brasil e combinaram.
Naquele tempo havia o limite de alçada e ele disse: “Olha, as
duplicatas deles até o meu limite de alçada, desconta todas”.

Arranjamos um vendedor que vendeu para as 10 fábricas, ele era
vendedor das 10 fábricas e levava aquele cartaz com cada uma delas.
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O talão de pedidos era separado por fábrica. E aquilo deu economia
de escala para que eles começassem. O precursor de tudo aquilo foi
José Francisco Parma. Ele merece uma homenagem nossa porque
hoje Ubá é líder na indústria de móveis no Brasil. Isso é uma coisa
importantíssima.

Todos, em gratificação de sentidos, protagonistas de uma
modulação entre a vontade invencível de servir e progredir, e a bem-
sucedida história de Ubá, que faz forma e informa a consciência e a
identidade de seus filhos. Seu povo é força propulsora é ritmado e não
se cansa de seus dias, pois agente de uma ação permanente do
engenho humano, tendo os olhos voltados para o horizonte que nos
mostra a estrada, mas levando em conta que não existe um lugar
onde o horizonte se acabe - é bonito esse tópico, eu não soube ler
direito, é de autoria do Nando.

A construção cotidiana e renovada desta rica trajetória evolutiva em
seus valores dominantes - essa Ubá de várias vezes e vozes - é o
desafio caprichoso que se coloca nos padrões da civilidade
democrática perante sua gente e suas principais lideranças. É que
Ubá continua, em suas virtudes e vicissitudes, em sua dominação
interior, como existência de luta e exigência de solidariedade. Ubá,
filha de seu tempo. De ontem, de hoje, de sempre. Ubá vive. Viva
Ubá! Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Madrigal Ubaense,

sob a regência do maestro Marum S. Alexander, que fará o
acompanhamento ao teclado. O Madrigal Ubaense apresentará o
seguinte programa de encerramento, com arranjos de seu regente
titular: “São Salvador”, do cancioneiro baiano, de Dorival Caymmi; o
Madrigal Ubaense homenageia São Salvador porque um Vereador
dessa cidade declarou que São Salvador e Ubá são cidades irmãs;
“No Rancho Fundo”, de Ary Barroso e Lamartine Babo, com arranjo do
maestro Marum S. Alexander e de Gilberto Oliveira; “Torna a
Sorriento”, do cancioneiro napolitano. Nesta canção o maestro e tenor
Marum S. Alexander atuará como solista. E, para encerrar, para o
Prefeito em exercício Ronaldo Vasconcellos não ficar muito triste, a
famosa “Aquarela do  Brasil”.
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- Procede-se à apresentação musical.
O locutor - Nosso Madrigal trouxe uma pequena amostra dos

produtos da terra, e o Marum quer entregá-la ao Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto
Pinto Coelho. Não dava para trazer os móveis, mas trouxeram um
pouco da nossa cultura e daquilo que fazemos.

- Procede-se à entrega de presente.
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
especial de segunda-feira, dia 9, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 259/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.764/2006, a requerimento do Deputado Mauri
Torres, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente São-Geraldense - Ab-Sage -, com sede no Município de
São Gerado.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 259/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Associação Beneficente São-Geraldense - Ab-Sage -, com
sede no Município de São Geraldo.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
29, § 3º, que os seus Diretores e Conselheiros não serão
remunerados; e no art. 39, § 2º, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere
municipal, juridicamente constituída.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 259/2007.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente e relator - Delvito Alves - Sebastião

Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 572/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar denominação ao viaduto integrante do complexo viário
denominado Linha Verde, situado em trecho da Avenida Cristiano
Machado, no Bairro Sagrada Família, 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 572/2007 pretende dar a denominação de

Viaduto Vereador Antônio Menezes ao viaduto localizado na Linha
Verde, sobrepondo-se à Avenida Cristiano Machado, no Bairro
Sagrada Família, no Município de Belo Horizonte.

O Vereador Antônio Menezes foi um político que fincou raízes na
Capital mineira, onde por muitos anos pautou sua atuação pela defesa
dos interesses dos seus habitantes e, particularmente, teve grande
presença na região leste da cidade, onde foi construído o viaduto,
objeto desta proposta de denominação.

Político hábil, correto e combativo, serviu à comunidade com denodo
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e perseverança e hoje faz parte do rol de personalidades que
contribuíram para o desenvolvimento de Belo Horizonte, onde o seu
trabalho deixou marcas profundas. É, pois, admirado por todos que o
conheceram.

A homenagem que se pretende fazer-lhe através dessa proposição
é, portanto, justa e oportuna.

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

572/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 943/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou e, a seguir, pela Comissão de Saúde, que opinou por sua
aprovação na forma de tal substitutivo.

Compete agora a este órgão colegiado apreciar o projeto quanto à
possível repercussão financeira decorrente de sua aprovação, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 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 várias campanhas de vacinação de idosos.

A Comissão de Constituição e Justiça com o propósito de eliminar
algumas impropriedades, promoveu alterações no projeto, com as
quais esta relatoria está de acordo.
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Cumpre esclarecer que a norma derivada do projeto modificado não
acarreta repercussão financeira na Lei Orçamentária, pois a medida
nele consubstanciada - qual seja a instituição de data comemorativa -
não envolve a geração de despesas para os cofres estaduais.

Assim sendo, não há óbice à aprovação do projeto de lei em análise.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
943/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro Lessa -

Elisa Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.273/2007
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 de Basquetebol de
Uberaba - Ubasket -, com sede no Município de Uberaba.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 16/6/2007 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 1.273/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Basquetebol de Uberaba - Ubasket -
, com sede no Município de Uberaba.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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
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art.15, § 2º, que os seus diretores e conselheiros não serão
remunerados, e, no art. 58 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 1.273/2007.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito Alves -

Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.276/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 59/2007, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar denominação a escola estadual situada no Município de Perdões.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/6/2007 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 1.276/2007 tem por escopo seja dada a

denominação de Joaquim Camilo Mendes à escola estadual
localizada no Povoado de Machados, Município de Perdões.

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 nem do
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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 membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
dispõe sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o
homenageado seja falecido e que inexista 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 ao Ministério Público, sendo adequada a apresentação
do projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização
da administração pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.276/2007.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito Alves -

Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.279/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Chico Uejo, a proposição em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Abrigo Lar Renascer, com
sede no Município de São Gotardo.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21/6/2007 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 1.279/2007 visa declarar de utilidade pública o

Abrigo Lar Renascer, com sede no Município de São Gotardo.
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 composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 12, que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública, e, no art. 33, que a entidade não remunera seus Diretores,
Conselheiros, instituidores ou sócios.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.279/2007.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente e relator - Delvito Alves - Neider Moreira -

Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.281/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação da Terceira
Idade Dr. Cláudio Moreira de Almeida, com sede no Município de
Água Comprida.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 21/6/2007, vem 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 1.281/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação da Terceira Idade Dr. Cláudio Moreira de Almeida, com
sede no Município de Água Comprida.

Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado
podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciadas no art. 1º
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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 parágrafo único do art. 27 do seu estatuto
determina que a entidade não remunera nem concede vantagens nem
benefícios a seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores,
benfeitores ou equivalentes e o art. 29 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.

Cumpre-nos apresentar a Emenda nº 1, a ser formalizada na parte
conclusiva deste parecer, com o fim de corrigir erro material relativo
ao nome da entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.281/2007 com a Emenda nº 1,
nos termos que se seguem.

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

Terceira Idade Dr. Cláudio Moreira de Almeida de Água Comprida -
Aticla -, com sede nesse Município.”.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Delvito

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

1.290/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Adalclever Lopes, a proposição em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Cultural
Mangabeiras, com sede no Município de Betim.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 22/6/2007 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 1.290/2007 visa declarar de utilidade pública a

Fundação Cultural Mangabeiras, com sede no Município de Betim.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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 § 1º do art. 36,
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a uma fundação congênere, com sede ou atuação na
comarca ou, em sua falta, ao poder público municipal; e, no art. 38,
que os cargos de seus órgãos de administração não são
remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.290/2007.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Neider

Moreira - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.291/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação das Mulheres das
Flechas - Asmuf -, com sede no Município de Abre-Campo.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 22/6/2007 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 1.291/2007 tem por finalidade declarar de
utilidade pública a Associação das Mulheres das Flechas - Asmuf -,
com sede no Município de Abre-Campo.

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.
7º, parágrafo único, que as atividades dos seus Diretores,
Conselheiros e demais sócios não serão remuneradas, sendo-lhes
vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem,
e no art. 31 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Municipal de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.291/2007.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente e relator - Delvito Alves - Neider Moreira -

Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.294/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Lar de Proteção à
Criança e ao Adolescente - Lar das Meninas, com sede no Município
de Nepomuceno.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 23/6/2007 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 1.294/2007 tem por escopo seja declarado de

utilidade pública o Lar de Proteção à Criança e ao Adolescente - Lar
das Meninas, com sede no Município de Nepomuceno.

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 parágrafo único do
art. 9º, que o exercício das funções da Diretoria e dos Conselhos
Fiscal e de Administração não pode ser remunerado; e, no parágrafo
único do art. 23, que, no caso de sua dissolução, as receitas e o
patrimônio social reverterão em benefício de entidades congêneres
registradas no Conselho Nacional de Assistência Social ou de uma
entidade pública.

Por fim, cumpre-nos apresentar a Emenda nº 1 com o fim de sanar
erro material concernente ao nome da entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.294/2007 com a Emenda nº 1, nos
termos que se seguem.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar de Proteção das

Crianças e Adolescentes de Nepomuceno, com sede no Município de
Nepomuceno.”.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito Alves -

Sebastião Costa.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.295/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Hidroquintas,
com sede no Município de Caeté.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 23/6/2007, 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 1.295/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Hidroquintas, com sede no Município de Caeté.
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. 19 do seu estatuto determina que os
cargos de sua direção não são remunerados; e o art. 55 preceitua
que, em caso de sua dissolução, o remanescente do patrimônio
líqüido será destinado a entidade de fins não-econômicos ou a
instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou
semelhantes aos da referida instituição.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.295/2007.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Neider

Moreira - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.296/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Clube dos Cavalheiros da Rosa
Mística, com sede no Município de Teófilo Otôni.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 23/6/2007 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 1.296/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Clube dos Cavalheiros da Rosa Mística, com sede
no Município de Teófilo Otôni.

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.
22 que as atividades dos seus diretores e conselheiros não serão
remuneradas, e, no art. 46, parágrafo único, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.296/2007.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente e relator - Delvito Alves - Sebastião

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

1.298/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela tem por finalidade declarar de utilidade pública a Santa Casa de
Monte Alegre de Minas, com sede nesse Município.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 23/6/2007, 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 1.298/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Santa Casa de Monte Alegre de Minas, com sede nesse Município.
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 parágrafo único do art. 10 do seu estatuto
determina que nenhum de seus cargos eletivos será remunerado; e o
art. 41 preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio líquido
reverterá a uma instituição de idênticos propósitos, preferencialmente
da mesma cidade, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.298/2007.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.302/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela tem por

finalidade declarar de utilidade pública o Clube da Melhor Idade -
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Clumi -, com sede no Município de Itabirito.
Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 23/6/2007, 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 1.302/2007 objetiva declarar de utilidade pública

o Clube da Melhor Idade - Clumi -, com sede no Município de Itabirito.
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 parágrafo único do art. 32 do seu estatuto
determina que as atividades dos diretores, conselheiros, instituidores
e sócios serão inteiramente gratuitas; e o art. 41 preceitua que, em
caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
instituição 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 1.302/2007.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Delvito Alves, relator - Neider Moreira -

Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 27/2007
Comissão Especial

Relatório
Tendo como primeiro signatário o Deputado Carlos Pimenta, a

Proposta de Emenda à Constituição nº 27/2007 acrescenta o § 4º ao
art. 199 da Constituição do Estado

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/5/2007, foi a proposição
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encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer no 1º
turno, nos termos do art. 201, c/c o art. 111, I, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo pretende que a Universidade do Estado de

Minas Gerais - Uemg - e a Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes - mantenham cursos de capacitação direcionados a
estudantes egressos da rede pública, com o intuito de promover o
acesso aos seus cursos superiores.

Primeiramente, é importante asseverar que a Constituição Federal
conferiu às universidades, em seu art. 207, autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial,
comando que é reproduzido no art. 199 da Constituição Estadual.
Verifica-se, portanto, que a autonomia é um princípio basilar na
atuação da universidade no nosso sistema educacional. Ao
discriminar as atribuições dessas instituições, no exercício de sua
autonomia, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -,
de 1996, assegura às universidades a competência para estabelecer
planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística
e atividades de extensão. Assim, a oferta de cursos preparatórios para
admissão nas universidades, que poderia ser considerada uma
atividade de extensão, se insere igualmente no domínio da autonomia
universitária.

É necessário salientar também que a escolha da modalidade de
processo seletivo a ser adotada em uma universidade é também
prerrogativa conferida à instituição, desde que seguida a orientação
expressa no art. 51, da LDB, que prevê que as universidades, ao
deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de
estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a
orientação do ensino médio. O dispositivo visa a estabelecer a
necessária congruência entre os dois níveis de ensino, evitando que o
processo seletivo desvirtue os fundamentos da formação em nível
médio. Os vestibulares vêm paulatinamente se adequando a esse
preceito e as novas modalidades de processos seletivos têm se
diversificado no país, com a adoção do Exame Nacional de Ensino
Médio e de outros mecanismos de aferição das competências
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requeridas do candidato para ingresso no ensino superior. Na
Unimontes, já estão sendo considerados os resultados obtidos no
Enem, no quadro de pontuação do processo seletivo por vestibular. A
Universidade já está adotando, também, o chamado Paes - Programa
de Avaliação Seriada para Acesso ao Ensino Superior da Unimontes -,
uma modalidade de processo seletivo dividido em três etapas, uma
para cada ano do ensino médio. Há também o sistema de reserva de
vagas criado pela Lei nº 15.259, de 2004, que destina um percentual
de 20% das vagas para alunos oriundos de escolas públicas. É
preciso que se diga que, segundo dados apresentados pelas próprias
instituições, mesmo antes da referida lei entrar em vigor, o percentual
de ingressantes oriundos da escola pública nas duas universidades já
era superior a 50% dos candidatos.

Reconhecemos que a preocupação dos autores da proposição
quanto à necessidade de ampliar o acesso ao ensino superior é
legítima. Conforme os dados do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais - Inep -, somente 16% dos jovens na faixa
etária de 18 a 24 anos estão matriculados nos cursos superiores. No
entanto, há que ponderar que o baixo percentual apresentado tem sua
origem no espantoso índice de evasão escolar detectado no percurso
da educação básica. No Brasil, de cada 100 alunos que ingressam na
1ª série do ensino fundamental apenas 36 concluem o Ensino Médio.
Dessa forma, com o fim de se elevarem os percentuais de matrícula
nos cursos superiores, é premente a promoção de políticas
educacionais voltadas para a permanência do aluno na escola e para
a elevação da qualidade do ensino na educação básica, além da
criação de vagas nos estabelecimentos públicos de ensino superior.
Em razão da divisão de competências estabelecida pela Constituição
entre os entes federados, ao Estado, conjuntamente com os
Municípios, incumbe às duas primeiras providências e, conforme o
novo Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - para
2008-2023, essas metas integram os objetivos prioritários da política
educacional do Estado.

As universidades Uemg e Unimontes, ainda que contando com
poucos investimentos em relação à média das universidades do País,
têm desempenhado um papel fundamental na democratização do
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ensino superior em Minas Gerais. Só a Unimontes cobre, com suas
ações de ensino, pesquisa e extensão, mais de 200 Municípios e
oferece um ensino de excelência, tendo sido destaque no último
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - Enade. Entretanto,
ambas as universidades estão se consolidando no cenário do sistema
estadual de educação e necessitam ainda de muitos investimentos,
em especial a Uemg, cujas unidades mantidas pelo poder público
praticamente se restringem à Capital e, mesmo assim, não se
encontram devidamente estruturadas.

Sucintamente, entendemos que, não obstante a louvável intenção
dos autores, a proposição em estudo não deve prosperar,
considerando o seguinte:

1º - Garantir, em sede constitucional, a obrigatoriedade de criação
de cursos preparatórios para participação em processo seletivo, cujo
investimento poderia ser canalizado para as atividades próprias das
universidades estaduais, é medida que, além de ir de encontro aos
princípios e normas legais vigentes, que asseguram a autonomia às
universidades, não se mostra oportuna, pois desvirtua os objetivos
para os quais as universidades foram criadas.

2º - As universidades têm a prerrogativa de organizar o seu
processo seletivo dentro das normas gerais de educação superior e já
estão promovendo novas iniciativas com essa finalidade, o que
esvaziaria o sentido da proposição, que visa tão-somente a
preparação para o vestibular, processo que se pretende
paulatinamente superar.

3º - A competência do Estado, no que concerne à ampliação do
acesso ao ensino superior, é promover ações que visem a elevar o
número de concluintes do ensino médio, por meio, principalmente, da
criação de condições efetivas para permanência do aluno na escola e
da melhoria da educação básica.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Emenda à

Constituição nº 27/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Lafayette de Andrada, relator -

Célio Moreira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 41/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 10/2007, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica com o América
Futebol Clube.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007 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.

Conforme decisão proferida pela Presidência desta Casa, ao projeto
em tela foi anexado o Projeto de Lei nº 1.345/2007, do Governador do
Estado, por guardar semelhança com o texto que passamos a
analisar.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 41/2007 de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa efetuar a
permuta de um terreno, de propriedade do Estado, com área de
462,43m², constituído pelos lotes 9, 10, 11 e 12 do quarteirão 52-B,
situado na Rua Pacífico Mascarenhas, nesta Capital, por área de igual
metragem, constituída por vários lotes situados no Município de Belo
Horizonte, pertencente ao América Futebol Clube.

A proteção do interesse público é princípio de observância
obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa
pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Em
conseqüência disso, o autor da matéria encaminhou a esta Casa, por
meio da Mensagem nº 66/2007, o Projeto de Lei nº 1.345/2007, que
autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel de sua propriedade
referido anteriormente por outro, com área de 561,30m², com
edificação de 185,57m², situado na Rua Capitão Sancho, nº 521, no
Município de João Pinheiro.

A razão da alteração proposta reside no fato de que, atualmente,
esse imóvel está locado pelo Estado para abrigar a Promotoria de
Justiça da Comarca de João Pinheiro e sua incorporação ao
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patrimônio público, com a conseqüente liberação do ônus pelo
Tesouro, beneficiará a todos os mineiros. Assim sendo, apresentamos
o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, incorporando as alterações
necessárias pertinentes ao imóvel do América Futebol Clube.

A matéria em análise deve observar a Constituição mineira no art.
18, que exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do
Estado. E, no âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de
1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública,
no art. 17, inciso I, que impõe, além da referida autorização, a
existência de interesse público devidamente justificado, conforme
esclarecimentos anteriores, e avaliação prévia.

Com relação a este último requisito, foram anexados aos autos do
processo dois laudos de avaliação, para se determinar o montante
mais representativo do mercado de valor venal dos imóveis, adotando-
se o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, em
atendimento à recomendação constante da NBR 14.653-1.

O valor apontado para o imóvel pertencente ao Estado foi de
R$249.180,40, enquanto o outro foi de R$250.000,00. Em decorrência
da diferença de valor encontrada ser insignificante, a permuta será
feita sem torna para as partes, conforme determina o art. 3º do
substitutivo apresentado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 41/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a permutar com o América Futebol Clube

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

propriedade do Estado, constituído por parte dos lotes 9, 10, 11 e 12
do quarteirão 52-B, com área de 462,43m², situado na Rua Pacífico
Mascarenhas, nesta Capital, registrado sob o nº 5.498, a fls. 57 do
Livro nº 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis de Belo Horizonte,
por imóvel constituído pela área de 561,30m² e respectiva edificação



934

com 185,57m², situado na Rua Capitão Sancho, nº 521, no Município
de João Pinheiro, de propriedade do América Futebol Clube,
registrado sob a matrícula nº 4.715, a fls. 15 do Livro nº 2-R, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de João Pinheiro.

Art. 2º - A permuta autorizada por esta lei só será efetivada se o
imóvel a ser recebido pelo Estado encontrar-se desembaraçado de
quaisquer ônus judicial ou extrajudicial.

Art. 3º - A presente permuta será realizada sem torna para as partes.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 41/200 7

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 41/2007
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a permutar o imóvel que
especifica com o América Futebol Clube.

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
O Projeto de Lei nº 41/2007 tem como finalidade autorizar o Poder

Executivo a permutar um imóvel de propriedade do Estado, com área
de 462,43m², localizado na Rua Pacífico Mascarenhas, nesta Capital,
por área de igual metragem, constituída por vários lotes situados no
Município de Belo Horizonte, pertencente ao América Futebol Clube.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em tela, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
Substitutivo nº 1, que autoriza a permuta, porém por outro imóvel
pertencente ao América Futebol Clube, correspondente a uma área de
561,30m² e edificações, situada na Rua Capitão Sancho, 521, no
Município de João Pinheiro. Este bem deverá ser destinado ao
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funcionamento da Promotoria de Justiça do Município de João
Pinheiro.

Ressalte-se que foram apensados ao processo laudos técnicos de
avaliação dos imóveis a serem permutados, um elaborado pela
Diretoria de Patrimônio Imobiliário da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão e outro pela Comarca de João Pinheiro.
Profissionais da área, por meio do Método Comparativo Direto de
Dados de Mercado, recomendado pela NBR 14.653-1 como o mais
adequado no caso em tela, identificaram o valor de mercado dos
imóveis.

De acordo com esses documentos, o imóvel do Estado possui valor
global de R$249.180,40 e o do citado Clube, R$250.000,00,
considerando-se o valor médio de mercado das localidades onde se
situam. Uma vez que os valores praticamente se equivalem, o § 3º do
art. 1º do projeto determina que a permuta será realizada sem torna
para as partes.

Em face do exposto, do ponto de vista financeiro e orçamentário, a
proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, além de não 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 a elaboração e o controle dos orçamentos e dos
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

41/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo nº 1 , apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 436/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
exame, originado do desarquivamento do Projeto de Lei nº 779/2003,
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dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio
varejista e dá outras providências.

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.

Em seguida, o projeto foi encaminhado à Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1, que propôs.

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 objetiva obrigar o comércio varejista a

fornecer aos consumidores sacos ou sacolas de material reciclável ou
biodegradável para embalagem e transporte de mercadoria. O projeto
institui ainda a Taxa pela Reciclagem de Embalagens, a ser recolhida
pelo comércio varejista; condiciona o licenciamento ambiental do
estabelecimento varejista às normas que estatui; e dispõe que o poder
público incentivará o uso de embalagens permanentes pelo
consumidor.

A Comissão de Constituição de Justiça, após exame da proposição,
esclarece que, consoante estabelece o art. 145, II, da Constituição
Federal, as taxas são criadas em razão do exercício do poder de
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua
disposição. Portanto, não cabe ao Estado a instituição da taxa
pretendida, considerando que o fato gerador - cessão gratuita de
sacolas ou sacos ao consumidor pelo comércio varejista - não se
enquadra na natureza jurídica do referido tributo.

Essa Comissão considera ainda que a suspensão das atividades do
fornecedor ou a perda da licença para o seu funcionamento, tratadas
na proposição como penalidades para o descumprimento da
disposição que prevê, invadem a seara de competência do Município.
Assim, objetivando sanar os vícios de constitucionalidade apontados,
apresentou Substitutivo nº 1, com que concordamos.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, após o
exame de mérito da matéria, ressalta a discussão em torno do perigo
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que as embalagens de plástico representam para a humanidade,
porquanto não são biodegradáveis, e onde não existe a 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 essas embalagens são
encontradas em rios e terrenos baldios nas cidades, provocando
grave problema ambiental, já que o plástico demanda um longo
período - que pode chegar a 500 anos - para se decompor.

Afirma essa Comissão que tal fato se tornou uma preocupação
ambiental tão grande que diversos países vêm instituindo impostos
pesados sobre as sacolas plásticas, sendo que alguns até baniram
seu uso de uma vez por todas. No Brasil, encontra-se em tramitação
no Senado Federal proposição que trata exatamente do Programa de
Substituição de Embalagens Plásticas, das atuais convencionais por
congêneres biodegradáveis. Certamente inspirada nesse modelo, e
considerando a situação dos milhares de pessoas que trabalham
atualmente com a reciclagem de plásticos, a Comissão propôs a
Emenda nº 1, de forma que a substituição das sacolas e dos sacos
plásticos se dê de forma gradual, 20% a cada ano, já a partir da
aprovação do projeto.

Com relação ao aspecto financeiro e orçamentário temos a informar
que as medidas contidas na proposição em apreço não provocam
nenhum impacto aos cofres públicos, não ensejando despesas para o
erário, porquanto disciplinam relações da iniciativa privada, ou seja,
entre o comércio e o consumidor.

Para adequação do texto à melhor técnica legislativa, no entanto,
propomos o Substitutivo nº 2, que apresentamos ao final deste
parecer.

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

436/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, e da Emenda nº 1, apresentada
pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Estabelece que as sacolas e sacos fornecidos pelo comércio
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varejista serão de material reciclável e biodegradável e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os sacos e as sacolas fornecidos pelo comércio varejista

para acondicionamento de mercadorias serão de material reciclável e
biodegradável.

Parágrafo único - Os estabelecimentos do comércio varejista que
ainda não adotarem material reciclável e biodegradável nos sacos e
nas sacolas substituirão suas embalagens atuais no prazo de até
cinco anos, a contar da publicação desta lei, à base de 20% (vinte por
cento) por ano, no mínimo.

Art. 2º - O fornecedor que descumprir o disposto nesta lei fica sujeito
às seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multa de até 20.000 (vinte mil) Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais - Ufemgs.
Art. 3º - Compete ao órgão ambiental estadual a fiscalização e a

aplicação do disposto nesta lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de julho 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 448/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe institui infração administrativa para fins de aplicação do
Código de Defesa do Consumidor e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta. Em seguida
a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em sua
análise de mérito, opinou pela aprovação do projeto em sua forma
original.

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

Fundamentação
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A proposição em estudo objetiva estabelecer mecanismos para
proteção ao consumidor, adotando medidas eficazes para coibir o
protesto de títulos sacados indevidamente pelos fornecedores.

O projeto guarda a meritória intenção de enfocar o problema vivido
pelo consumidor que sofre cobrança indevida e vê o seu nome levado
aos cartórios de protesto e aos bancos de dados de proteção ao
crédito erroneamente, por ação, negligência ou omissão do fornecedor
que incorre no ato. A aprovação deste projeto, com certeza, inibiria a
prática realizada por parte de fornecedores menos cautelosos no trato
de suas cobranças.

Além disso, como enfatizado pela Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte, 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.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, a que se refere a alínea
“d” do inciso VII do art. 102 do Regimento Interno, verifica-se que a
aprovação da matéria não implica despesas para os cofres públicos.
Não há, portanto, óbice do ponto de vista financeiro ou orçamentário.

Visando à adequação do texto proposto à técnica legislativa e a uma
destinação mais adequada dos recursos provenientes das multas
aplicadas, que devem ser destinados ao Fundo Estadual de Proteção
e Defesa do Consumidor, apresentamos ao final desta peça opinativa
o Substitutivo nº 1.

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

Projeto de Lei nº 448/2007, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui infração para fins de aplicação do Código de Defesa do

Consumidor e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Constitui infração, para fins de aplicação do Código de

Defesa do Consumidor, a remessa a cartório para protesto, pelo
fornecedor, de título de crédito:
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I - sacado contra o consumidor de forma indevida;
II - validamente sacado contra o consumidor e que se tenha tornado

indevido por inexecução contratual, ainda que parcial, por parte do
fornecedor;

III - validamente sacado contra o consumidor, mas referente a débito
já pago.

Art. 2º - A sanção por infração ao disposto nesta lei será imputada
nos termos do disposto no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, e em seu regulamento.

Art. 3º - Os recursos provenientes das multas aplicadas nos termos
desta lei reverterão ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 653/20 07

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
acrescenta dispositivo à Lei n° 9.760, de 1989, que  concede passe
livre no transporte coletivo intermunicipal aos deficientes físicos,
mentais e visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com a Emenda n° 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva tornar obrigatória a afixação de

cartaz nos terminais rodoviários de transporte coletivo intermunicipal
contendo o texto do benefício instituído pela Lei n° 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.

O projeto estabelece que o cartaz deve ser colocado em local
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visível, próximo aos guichês de venda de passagens, devendo ter as
dimensões de, no mínimo, 30cm de altura por 40cm de largura.
Dispõe, ainda, que o cartaz deverá conter também os procedimentos
regulamentares necessários à obtenção do benefício.

A Comissão de Constituição e Justiça afirma em seu parecer que a
medida instituída na proposição em tela é uma estratégia
eventualmente adotada pelo legislador para assegurar efetividade à
lei, na medida em que visa dar publicidade ao seu conteúdo,
aumentando o conhecimento sobre a norma por parte dos eventuais
interessados.

Assevera ainda essa Comissão que o projeto encontra respaldo na
Constituição da República, que, no inciso II de seu art. 23, impõe aos
entes federados cuidar da proteção e garantia das pessoas portadoras
de deficiência, bem como na Constituição do Estado, que determina,
no seu art. 230, que o Estado, a sociedade e a família têm o dever de
amparar as pessoas idosas. A fim de corrigir uma imperfeição do
projeto, que instituía obrigação a ente não dotado de personalidade,
quais sejam os terminais rodoviários, essa Comissão apresentou ao
final do seu parecer a Emenda nº 1.

Ocorre, no entanto, que os responsáveis pela administração dos
terminais rodoviários são os Municípios. Ao Estado cabe o controle
externo acerca do transporte coletivo intermunicipal, o que engloba a
fiscalização desses terminais, realizada por meio da Secretaria de
Transportes e Obras Públicas - Setop -, conforme prevê o inciso II do
art. 2º da Lei Delegada nº 128, de 25/1/2007, ainda não
regulamentada.

Dessa forma, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº
1 à proposição, com o intuito de transferir tal obrigação às empresas
concessionárias do serviço de transporte coletivo intermunicipal, de
forma a preservar o intuito do autor sem determinar ingerência do
Estado nos assuntos do Município, o que seria temeroso. O
substitutivo propõe um novo texto disciplinando o assunto, prevendo
ao final a revogação da Lei nº 9.760.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

653/2007, no 1° turno, na forma do seguinte Substit utivo nº 1, e pela
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rejeição da Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Justiça.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Concede passe livre no transporte coletivo intermunicipal do Estado
às pessoas portadoras de deficiência física, mental ou visual e às
pessoas maiores de 65 anos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica concedido passe livre aos deficientes físicos, mentais e

visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos, no transporte
coletivo intermunicipal.

Art. 2º - As empresas concessionárias do serviço de transporte
coletivo intermunicipal afixarão nos locais de venda de passagens,
inclusive em seus respectivos guichês nos terminais rodoviários,
cartaz contendo o texto que trata do benefício previsto no art. 1º, bem
como os procedimentos regulamentares necessários à sua obtenção.

§ 1º - O cartaz a que se refere o “caput” será afixado em local visível
e terá, no mínimo, 30cm de altura por 40cm de largura.

§ 2º - O descumprimento do disposto no “caput” sujeitará o infrator
às seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) na primeira reincidência;
III - multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) a cada posterior reincidência.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as Leis nºs 9.760, de 20 de abril de 1989,

e 10.419, de 16 de janeiro de 1991.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo, relator - Paulo

Guedes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 767/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe
cria programa de doação de “kits” de materiais esportivos para
desenvolvimento de atividades envolvendo jovens e adolescentes das
escolas estaduais e municipais.



943

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 13/4/2007, a proposição
foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende criar programa de doação de

“kits” de materiais esportivos para o desenvolvimento de atividades
envolvendo jovens e adolescentes das escolas estaduais e
municipais. Para tanto, dispõe que a Secretaria de Estado de Esportes
e Juventude fica responsável pela organização do cadastramento das
instituições de ensino beneficiárias e pela distribuição dos “kits”.

Os “kits” de que trata o projeto de lei devem conter duas redes de
voleibol, dois pares de redes para cestas de basquete, dois pares de
redes para traves de futsal, quatro bolas de futsal, quatro bolas de
voleibol, quatro bolas de basquete e quatro bolas de handebol.

Não obstante sua louvável intenção, a proposta afronta dispositivos
constitucionais. A Constituição da República, em seu art. 2º,
estabeleceu como Poderes da União, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O constituinte
determinou, ainda, funções para cada um desses Poderes, atribuindo-
lhes competências próprias, mas sem exclusividade absoluta. Assim,
cada Poder possui uma função predominante, que o caracteriza como
detentor de uma parcela da soberania estatal, além de outras funções
previstas no Texto Constitucional. São as chamadas funções típicas e
atípicas.

As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar, não
havendo predominância de uma sobre a outra. Ao Poder Executivo, a
norma constitucional atribui a função típica de administrar, por meio de
atos de chefia de Estado, de governo e de administração. Cabe ao
Chefe do Poder Executivo a representação do ente político, a direção
dos seus negócios e a administração da coisa pública.

A elaboração e a execução de plano ou programa administrativo
são, portanto, atividades que integram o rol de competências do
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Executivo para realizar ações de governo e podem prescindir de
previsão legal. A apresentação de projeto de lei tratando de tema
dessa natureza constitui, portanto, uma iniciativa inadequada, porque
inócua, uma vez que pretende obrigar o Poder Executivo a
implementar uma ação que já está entre aquelas de sua competência
constitucional.

Além disso, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da
generalidade, e não pode avançar a ponto de minudenciar a ação
executiva, prescrevendo a implementação de programa
governamental, pois isso iria esvaziar a atuação institucional do
Executivo e contrariar o princípio constitucional da separação dos
Poderes.

Nesse sentido vem-se pronunciando o Supremo Tribunal Federal,
conforme a Decisão de questão de ordem suscitada na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não estar
sob reserva legal a criação de programa, ressalvados os casos
expressamente previstos na Constituição da República, conforme o
disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Quando sua implementação demanda previsão de recursos, os
programas de ação governamental devem, necessariamente, estar
previstos na Lei Orçamentária Anual, de iniciativa do Poder Executivo,
a qual compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, não sendo o
caso de iniciativa de projeto de lei específico criando programa.

A mesma análise pode ser feita com relação ao estabelecimento de
atribuições para Secretaria de Estado. O processo de estruturação e
definição das atribuições dos órgãos integrantes da administração
pública estadual também é matéria que, por sua natureza, encontra-se
entre aquelas de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Ainda sob a
égide do princípio da separação dos Poderes, segundo a Constituição
da República, cabe ao Chefe do Executivo organizar esse Poder.
Quaisquer alterações na estrutura administrativa do Poder Executivo
devem passar pelo crivo do Poder Legislativo, porém o legislador não
pode, por meio de lei de sua iniciativa, compelir o Executivo a alterar a
competência de órgão integrante de sua própria estrutura
administrativa.
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Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 767/2007.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito Alves

- Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 964/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em exame
obriga as instituições financeiras a advertir os usuários de seus
serviços sobre fraudes.

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda nº 1, que apresentou.

Em seguida, o projeto foi encaminhado à Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua aprovação com a
Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e 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
O projeto de lei em comento estabelece a obrigação de as

instituições financeiras advertirem seus clientes sobre as fraudes mais
freqüentes relacionadas ao uso de seus serviços. Na justificação, o
autor afirma que diariamente temos novas notícias sobre fraudes
envolvendo talões de cheques e cartões de crédito e que golpes
desse tipo se tornam cada vez mais sofisticados. Portanto, julga
fundamental que os clientes das instituições bancárias conheçam
essas fraudes, para dificultar a ação dos criminosos.

Trata-se, como concluiu a Comissão de Constituição e Justiça, de
melhor informar o consumidor, para que tenha o patrimônio
devidamente protegido. Com a finalidade de aprimorar a proposição,
essa Comissão apresentou a Emenda nº 1, com a qual concordamos,
de forma a evidenciar que a obrigação será das instituições
localizadas no Estado e a acrescentar a obrigação de também
informarem sobre os cuidados necessários para prevenção das
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fraudes.
A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte ratificou o

parecer da Comissão de Constituição e Justiça, afirmando que a
medida favorece também as instituições financeiras, já que podem ser
civilmente responsabilizadas por prejuízos causados a clientes, uma
vez que lhes cabe vigiar esse patrimônio, que assegura seu lucro e
sua existência.

Com o advento da internet e a automatização dos serviços
bancários, houve uma proliferação de fraudes, notadamente
envolvendo peritos em informática, que não se intimidam em praticar
atos criminosos no ciberespaço visando à obtenção de senhas e ao
desvio de valores de contas bancárias. Como exemplo, temos o envio
de “e-mails” oferecendo promoções e vantagens, utilizando a
identidade visual das instituições bancárias, de forma a ludibriar o
cliente e induzi-lo a fornecer sua senha pessoal ou mesmo a efetuar
depósito em conta de terceiro. Trata-se de situação que a proposição
em exame visa divulgar a fim de que seja evitada, resguardando
assim os recursos financeiros pertencentes aos clientes.

Além disso, observa-se como nunca a clonagem de cartões
magnéticos, normalmente vitimando pessoas idosas ou de menos
instrução, que não têm familiaridade com os modernos sistemas e
caixas automáticos. Dessa forma, percebe-se que os crimes não se
restringem ao espaço virtual, sendo praticados também nas agências
bancárias e caixas eletrônicos, muitas vezes à luz do dia e conjugados
com outros crimes não menos vis, tais como o seqüestro. As
advertências, assim, devem ser feitas também por meio de
correspondência e aviso afixado juntamente com as instruções de uso
dos serviços, como prevê o art. 2º do projeto, de forma a atingir todos
os consumidores dos serviços bancários.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, entendemos que a
proposição não terá impacto sobre os cofres públicos, porquanto a
medida que estabelece atinge tão-somente instituições particulares, a
maioria das quais já conta com um departamento específico de
comunicação social, que poderá promover o cumprimento da norma
sem gerar grandes despesas para a instituição ou afetar a sua
competitividade no mercado.
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Por derradeiro, cumpre salientar que, ao promover o cumprimento
do disposto na proposição, a instituição bancária, em última análise,
será beneficiada, uma vez que, na qualidade de fornecedora de
serviços, enquadra-se nas sanções do Código de Defesa do
Consumidor, ficando obrigada a indenizar o cliente que for vitimado
com essas fraudes.

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

964/2007 no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Helvécio -

Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.016/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria 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, o Projeto de Lei nº 1.016/2007
declara como patrimônios históricos e culturais de Minas Gerais os
Mercados Distritais do Cruzeiro e de Santa Tereza, localizados no
Município de Belo Horizonte.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria. Do mesmo
modo, em sua análise de mérito, a Comissão de Cultura opinou pela
aprovação do projeto.

Por força de requerimento aprovado em Plenário, em 19/6/2007,
vem a proposição a esta Comissão, para receber parecer, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. Cumpre-nos,
portanto, opinar sobre os aspectos ambientais do projeto.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo declarar como patrimônios

históricos e culturais de Minas Gerais os Mercados Distritais do
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Cruzeiro e de Santa Tereza, localizados em Belo Horizonte. Para
tanto, atribui ao Poder Executivo a incumbência de adotar as medidas
cabíveis para o devido registro desses bens culturais, na forma do
Decreto nº 42.505, de 2002.

Conforme se depreende tanto da justificação do projeto, que tem
autoria coletiva de 19 parlamentares, quanto da fundamentação dos
pareceres das Comissões que nos antecederam no exame da
proposição, é inegável o valor cultural desses espaços a serem
protegidos. Os mercados e as feiras tradicionais, como os do Cruzeiro
e de Santa Tereza, em Belo Horizonte, mais do que meros pontos
comerciais, revestem-se, sem dúvida alguma, de relevância histórica e
cultural na maioria das cidades mineiras.

Do ponto de vista conceitual, deve-se considerar que meio ambiente
não se restringe apenas aos aspectos físicos e bióticos do local onde
determinado empreendimento ou atividade é implementado. A
avaliação dos impactos positivos ou negativos sobre o meio
socioeconômico é imprescindível para a definição da viabilidade
ambiental dessa atividade ou empreendimento.

Devemos compreender, assim, que a natureza das atividades
econômicas desenvolvidas nos Mercados Distritais do Cruzeiro e de
Santa Tereza têm forte vínculo com as características socioculturais
das comunidades em que se localizam, bairros tradicionais da Capital
mineira. A nosso ver, a preservação desses locais, como se propõe,
deve permitir a revitalização ambiental das áreas ocupadas pelas
edificações e seu entorno, áreas muito visadas pela especulação
imobiliária.

É importante ressaltar, também, conforme observou a Comissão de
Cultura em seu valioso parecer, que o registro de bens culturais é
instrumento jurídico apropriado para a proteção de bens imateriais. Ou
seja, a preocupação dos ilustres parlamentares autores da proposição
não é com o mero tombamento das edificações, mas com a garantia
de que o uso costumeiro dos mercados seja preservado, pelo que
representam para a população. Para que fiquem bem claros os
objetivos da lei, e em atenção a sugestão apresentada pelo Deputado
Fábio Avelar, apresentamos a Emenda nº 1 ao final do deste parecer.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.016/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

Emenda nº 1
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
“Art. ... - São objetivos da declaração de que trata esta lei:
I - preservar a tradição e a cultura desenvolvidas nas áreas dos

mercado distritais e de seu entorno;
II - permitir a revitalização socioeconômica e ambiental das áreas

ocupadas pelos mercados distritais, pela agregação de atividades
correlatas às tradicionalmente ali desenvolvidas, sem prejuízo da
finalidade precípua para a qual foram criados esses espaços
públicos.”.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Wander

Borges - Fábio Avelar - Padre João.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.138/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, a proposição em epígrafe
torna obrigatória a inclusão de produto alimentício 100% mineiro na
merenda escolar e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do
Regimento Interno.

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

Fundamentação
O projeto em comento torna obrigatória a inclusão de produto

alimentício 100% mineiro, o pão de queijo, na merenda escolar das
unidades da rede estadual de ensino, além de estabelecer que esse
produto deverá ser adquirido, preferencialmente, de produtor local ou
regional, observadas as normas de licitação pertinentes.

Não obstante a preocupação do autor do projeto em valorizar os
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gêneros alimentícios que fazem parte da tradição mineira, como é o
caso do pão de queijo, a proposição afronta o princípio federativo ao
prever tratamento diferenciado para produtos fabricados ou
produzidos em Minas Gerais, em detrimento de alimentos originários
de outras entidades federadas. Nesse ponto, tal comando normativo
afronta, em última análise, a diretriz prevista no art. 19, III, da
Constituição da República, segundo o qual “é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre
brasileiros ou preferências entre si”.

A proibição de que trata o Texto Constitucional abrange todas as
ações do poder público, sejam as de natureza legislativa, sejam as de
índole administrativa ou jurisdicional, fato que inviabiliza a instituição
de preferências ou privilégios entre cidadãos brasileiros e, por
extensão, entre empresas que produzem gêneros alimentícios em
determinado Estado da Federação brasileira.

Há que levar em conta, ainda, o comando previsto no inciso XXI do
art. 37 da Lei Maior e a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que contém
normas gerais de licitação e contratação vinculantes para a União, os
Estados e os Municípios. O preceito constitucional em questão
determina que as obras, os serviços, as compras e as alienações
serão contratados por meio de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, admitindo-se apenas
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações. Assim, o princípio da
igualdade de condições entre os participantes deve ser rigorosamente
observado quando se cogita sobre processo licitatório, que se
caracteriza pela disputa entre os interessados.

A citada Lei nº 8.666, no “caput” do art. 3º, estabelece explicitamente
que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa
para a administração e deve ser processada em conformidade com
vários princípios, entre os quais os da impessoalidade e do julgamento
objetivo. Conseqüentemente, para que esse julgamento seja objetivo,
deve-se levar em consideração o conteúdo da proposta, segundo as
regras definidas no edital, e não a origem ou a localidade da pessoa
física ou jurídica que pretende contratar com o poder público.



951

Ademais, se a impessoalidade norteia esse tipo de competição, não
se pode instituir preferência para a aquisição de bens ou serviços
produzidos por pessoas situadas em território mineiro.

Vê-se, portanto, que a obrigatoriedade da aquisição de pão de
queijo fabricado em Minas Gerais pelos estabelecimentos da rede
pública de ensino não se harmoniza com o ordenamento
constitucional em vigor, pois, além de chocar-se com o princípio
federativo, afronta o postulado da isonomia, de observância
obrigatória em procedimentos licitatórios.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.138/2007.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Delvito Alves, relator - Neider Moreira -

Sebastião Costa.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 17/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Procurador-Geral do Estado, o projeto de lei

complementar em epígrafe altera dispositivos da Lei Complementar nº
34, de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e dá outra providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, resultado de
propostas de emendas aprovadas por esta Comissão, retorna agora o
projeto para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189
do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto em tela, em sua forma original, visa a dar nova redação ao
§ 2º do art. 18 e acrescentar os incisos XV e XVI e os §§ 5º, 6º e 7º ao
art. 119 da Lei Complementar nº 34, de 1994. Tais alterações têm
como objetivo disciplinar o pagamento de indenização decorrente da
designação de membros do Ministério Público para plantões em finais
de semana, feriados ou em razão de outras medidas urgentes, bem
como criar a gratificação por acumulação de atribuições. A proposição
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prevê, ainda, que a Comarca de Sabará seja composta por três
Promotorias de Justiça e que as Comarcas de Igarapé e de Nova
Serrana passem a ser classificadas como de segunda entrância,
sendo compostas por duas Promotorias de Justiça.

O projeto suscitou ampla discussão no 1º turno, tanto nas comissões
pelas quais passou quanto em Plenário. No decorrer da discussão do
projeto em Plenário, foram apresentadas 70 emendas, de autoria
parlamentar, a maioria, disciplinando a atuação dos Promotores de
Justiça e acrescentando dispositivos à lei complementar em questão
objetivando garantir mais transparência à atuação do Ministério
Público. Em nosso parecer sobre emendas de 1° turno , acatamos
apenas duas emendas parlamentares apresentadas em Plenário,
ficando todas as demais rejeitadas ou prejudicadas. Na fase de
discussão do substitutivo nesta Comissão, foram apresentadas novas
sugestões de emendas que, em decorrência de aprovação pela
Comissão, foram incorporadas ao Substitutivo n° 1. O resultado dessa
ampla discussão, a partir das várias propostas apresentadas, foi a
apresentação do Substitutivo nº 1, orientado a promover maior
transparência e eficácia na atuação do Ministério Público.

Conforme destacamos em nosso parecer de 1º turno, do ponto de
vista financeiro e orçamentário, o Procurador-Geral de Justiça, no
Ofício nº 2/2007, que encaminhou a esta Casa o projeto de lei
complementar em comento, declara que as medidas propostas irão
gerar 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.

Finalmente, vale ressaltar que o Ministério Público deverá estar
atento à observância dos limites impostos pela Lei Complementar nº
101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, quando da
implantação das medidas previstas no projeto.

Visando aprimorar a proposição, apresentamos ao final de nosso
parecer o Substitutivo n° 1, que reflete o resultad o das discussões e
debates ocorridos nesta Casa e faz adequações de dispositivos do
projeto à técnica legislativa.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do
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Projeto de Lei Complementar nº 17/2007 na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta, ao vencido no 1º turno.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera dispositivos da Lei Complementar n° 34, de 1 2 de setembro

de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 2° do art. 18 da Lei Complementar n° 34, de 12 de

setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 18 - (...)
§ 2° - Resolução do Procurador-Geral de Justiça dis ciplinará o

pagamento da indenização decorrente da designação prevista no
inciso XLIV do “caput” deste artigo.”.

Art. 2º - O inciso XIX do “caput” do art. 33 da Lei Complementar n°
34, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentado ao artigo o seguinte § 7°.

“Art. 33 - (...)
XIX - determinar a suspensão do exercício funcional de membro do

Ministério Público, em caso de verificação de incapacidade física ou
mental ou por participação em atividade político-partidária, salvo
quando em decorrência de suas funções institucionais;

(...)
§ 7° - O convênio com os Poderes Executivo ou Legis lativo do

Estado ou de Município que envolva a cessão de bens ou de
servidores desses poderes será firmado pelo Procurador-Geral de
Justiça, mediante aprovação prévia do Conselho Superior do
Ministério Público.”.

Art. 3º - Ficam acrescentados ao art. 39 da Lei Complementar nº 34,
de 1994, os seguintes incisos XXVIII a XXXII, renumerando-se o
inciso XXVIII como XXXIII, e os seguintes §§ 3º e 4º, ficando a lei
acrescida dos Anexos II e III, na forma do anexo desta lei, e passando
o anexo da Lei Complementar nº 34, de 1994, a vigorar como Anexo I:

“Art. 39 - (...)
XXVIII - examinar em até noventa dias as informações e os

relatórios encaminhados por Comissão da Assembléia Legislativa
relativos a denúncia ou reclamação apresentada por qualquer pessoa
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sobre irregularidade ou abuso cometido por membro do Ministério
Público, dando o encaminhamento que for de direito e instaurando, se
for o caso, o devido processo disciplinar, cujo ato de abertura será
publicado no órgão oficial do Estado;

XXIX - receber denúncia ou reclamação fundamentada apresentada
por qualquer pessoa sobre irregularidade ou abuso cometido por
membro do Ministério Público, dando o encaminhamento que for de
direito e instaurando, se for o caso, o devido processo disciplinar, cujo
ato de abertura será publicado no órgão oficial do Estado;

XXX - publicar no órgão oficial do Estado e manter disponível na
internet, a partir do dia 15 de cada mês, a relação dos inquéritos civis
e dos procedimentos investigatórios não concluídos no prazo de cento
e vinte dias contados da data de sua instauração, com o respectivo
número, data de abertura e nome do membro do Ministério Público
responsável;

XXXI - manter disponível na internet, a partir do dia 15 de março de
cada ano, relatório contendo as ações ajuizadas por membro do
Ministério Público no ano anterior, informações sobre sua tramitação
processual, conforme o Anexo II desta lei, e o resumo do dispositivo
das sentenças prolatadas no ano anterior relativas a ações propostas
pelo Ministério Público em anos anteriores, na forma do Anexo III,
bem como o percentual de ações impetradas por membros do
Ministério Público julgadas procedentes ou improcedentes, em cada
Comarca;

XXXII - manter disponível na internet a relação dos processos em
andamento em todas as Comarcas que, nos termos do art. 74, XV, e
do art. 72, VIII, não tenham sido devolvidos no prazo legal, com
pareceres ou manifestações cabíveis, identificando a espécie e o
número do feito, o nome das partes, salvo nos casos de segredo de
justiça, e a data de recebimento dos autos;

(...)
§ 3º - Decorrido o prazo de noventa dias previsto no inciso XXVIII do

“caput” deste artigo sem decisão final do Corregedor-Geral, a
denúncia e o respectivo processo disciplinar serão encaminhados, na
situação em que se encontrarem, ao Conselho Nacional do Ministério
Público.
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§ 4º - Serão encaminhados ao Conselho Nacional do Ministério
Público:

I - o processo disciplinar instaurado em razão das denúncias e
reclamações a que se referem os incisos XXVIII e XXIX, após a sua
conclusão;

II - as denúncias e reclamações a que se referem os incisos XXVIII e
XXIX que não tenham ensejado a abertura de processo disciplinar.”.

Art. 4º - O art. 61 da Lei Complementar n° 34, de 1 994, fica
acrescido dos seguintes §§ 4° e 5º:

“Art. 61 - (...)
§ 4° - As Promotorias de Justiça mencionadas no art . 59 e neste

artigo serão exercidas pelo prazo de um ano, prorrogável uma vez por
igual período, por determinação expressa do Procurador-Geral de
Justiça, por meio de portaria publicada no órgão oficial do Estado.

§ 5° - O membro do Ministério Público somente poder á exercer
novamente promotoria já exercida na mesma Comarca após o
exercício de todos os membros daquela comarca na mesma
promotoria.”.

Art. 5º - Ficam acrescentados ao art. 66 da Lei Complementar nº 34,
de 1994, os seguintes §§ 2º a 4º, passando seu parágrafo único a
vigorar como § 1º:

“Art. 66 - (...)
§ 2º - Nas hipóteses do inciso VI do “caput” deste artigo, poderá o

Ministério Público propor a celebração de Compromisso de
Ajustamento de Conduta.

§ 3º - O Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado será
publicado na íntegra no órgão oficial do Estado e produzirá efeitos
após a sua publicação.

§ 4º - O pagamento das despesas com a publicação da matéria a
que se refere o § 3º será feito pelo Ministério Público, com recurso
orçamentário próprio, observadas as tabelas de cobrança da Imprensa
Oficial e vedada a transferência do ônus para o compromitente.”.

Art. 6º - Os incisos II, VII e IX do “caput” e os §§ 1º e 9º do art. 67 da
Lei Complementar nº 34, de 1994, passam a vigorar com a seguinte
redação, ficando acrescentados ao artigo os §§ 10 a 13 a seguir:

“Art. 67 - (...)
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II - requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância
ou procedimento administrativo;

(...)
VII - solicitar, fundamentadamente, meios materiais e servidores

públicos, por prazo não superior a noventa dias, para o exercício de
atividades técnicas ou especializadas, nos procedimentos
administrativos afetos à sua área de atuação;

(...)
IX - requisitar, no exercício de suas atribuições, a proteção por força

policial em caso de ameaça de violência física;
(...)
§ 1º - As notificações e requisições previstas neste artigo, quando

tiverem como destinatários exclusivos para a prática do ato o
Governador do Estado, os membros do Poder Legislativo estadual, os
Magistrados, o Vice-Governador do Estado, os Conselheiros do
Tribunal de Contas, os Secretários de Estado, o Advogado-Geral do
Estado ou o Defensor Público-Geral serão encaminhadas pelo
Procurador-Geral de Justiça, mediante requerimento de membro do
Ministério Público.

(...)
§ 9º - Na hipótese do inciso XIV do “caput” deste artigo, as

notificações e requisições, quando tiverem como destinatários
exclusivos para a prática do ato o Governador do Estado, os membros
do Poder Legislativo estadual, os Magistrados, o Vice-Governador do
Estado, os Conselheiros do Tribunal de Contas, os Secretários de
Estado, o Advogado-Geral do Estado ou o Defensor Público-Geral
serão requeridas pelo Procurador-Geral de Justiça.

§ 10 - Os inquéritos civis e os procedimentos investigatórios terão
início após a publicação, no órgão oficial do Estado, da portaria de
abertura, contendo o respectivo número, a data de abertura e o nome
do membro do Ministério Público responsável.

§ 11 - Os inquéritos civis e os procedimentos investigatórios serão
autuados e receberão numeração seqüencial.

§ 12 - Nos procedimentos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do
inciso I do “caput” o membro do Ministério Público portará cópia da
publicação, no órgão oficial do Estado, da portaria de abertura do
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respectivo inquérito civil ou procedimento investigatório.
§ 13 - O não cumprimento do previsto no § 12 implicará falta grave e

afastamento imediato do membro do Ministério Público do respectivo
inquérito civil ou procedimento investigatório.”.

Art. 7º - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 34, de 1994, o
seguinte art. 68-A:

“Art. 68-A - Nas causas em que for vencido o Ministério Público, as
despesas processuais que o órgão for condenado a ressarcir, na
forma da legislação processual civil, correrão por conta de dotação
orçamentária específica do orçamento do Ministério Público.

Parágrafo único - Nos casos de dolo ou culpa de membro do
Ministério Público, este responderá pelas despesas a que se refere o
“caput” deste artigo, nos termos da Lei n° 11.813, de 26 de janeiro de
1995.”.

Art. 8º - Ficam acrescentados ao “caput” do art. 69 da Lei
Complementar nº 34, de 1994, os seguintes inciso XIII, XIV e XV,
passando os incisos XIII e XIV a vigorar, respectivamente, como
incisos XVI e XVII:

“Art. 69 - (...)
XIII - instaurar procedimentos investigatórios e promover o inquérito

civil nas hipóteses previstas no art. 129, II, da Constituição Federal, e
para a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos, quando a responsabilidade for
decorrente de ato praticado pelo Vice-Governador do Estado, pelo
Advogado-Geral do Estado, pelo Defensor Público-Geral ou por
Secretário de Estado, membro da Assembléia Legislativa, Magistrado,
membro do Ministério Público ou Conselheiro do Tribunal de Contas,
em razão de suas funções;

XIV - informar ao Presidente da Assembléia Legislativa, no prazo de
trinta dias contados do recebimento de relatório final de Comissão
Parlamentar de Inquérito que indique a prática de atos de sua
competência, as providências adotadas ou a justificativa da omissão;

XV - informar ao Presidente da Assembléia Legislativa, no prazo de
trinta dias contados do recebimento de solicitação de apuração e
investigação formulada por comissão permanente ou comissão
especial da Assembléia Legislativa, as providências adotadas ou a
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justificativa da omissão; “.
Art. 9º - Fica acrescentado ao art. 72 da Lei Complementar nº 34, de

1994, o seguinte inciso XII, passando seu inciso XII a vigorar como
inciso XIII:

“Art. 72 - (...)
XII - informar, mensalmente, ao Corregedor-Geral do Ministério

Público, para efeito de publicação no órgão oficial, a relação dos
inquéritos civis e dos procedimentos investigatórios não concluídos no
prazo de cento e vinte dias contados da data de sua instauração,
identificando a espécie, o número, a data de abertura e o nome do
membro do Ministério Público responsável;”.

Art. 10 - Os incisos VIII, IX, XI e XXIII do art. 74 da Lei
Complementar nº 34, de 1994, passam a vigorar com a seguinte
redação, ficando o artigo acrescido do inciso XXXI que segue e
passando seu inciso XXXI a vigorar como inciso XXXII:

“Art. 74 - (...)
VIII - expedir notificações e requisições e instaurar procedimentos

investigatórios nos casos afetos à sua área de atuação, salvo os que
tenham como destinatárias as autoridades a que se referem os §§ 1º e
9º do art. 67 e o inciso XIII do art. 69;

IX - inspecionar e fiscalizar cadeias públicas, manicômios judiciários,
estabelecimentos prisionais de qualquer natureza, hospitais públicos
ou conveniados e locais que abriguem idosos, crianças, adolescentes,
incapazes ou pessoas portadoras de deficiência, mediante
comunicação fundamentada ao dirigente da instituição, adotando as
medidas cabíveis;

(...)
XI - fiscalizar e inspecionar as fundações privadas e as instituídas

pelo poder público, mediante comunicação fundamentada ao dirigente
da instituição, adotando as medidas cabíveis;

(...)
XXIII - inspecionar, periodicamente, estabelecimentos e órgãos de

tratamento e amparo à criança ou ao adolescente, públicos ou
privados, mediante comunicação fundamentada ao dirigente da
instituição, adotando as medidas cabíveis;

(...)
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XXXI - informar, mensalmente, ao Corregedor-Geral do Ministério
Público, para efeito de publicação no órgão oficial, a relação dos
inquéritos civis e dos procedimentos investigatórios não concluídos no
prazo de cento e vinte dias contados da data de sua instauração,
identificando a espécie, o número, a data de abertura e o nome do
membro do Ministério Público responsável;”.

Art. 11 - Fica acrescentado ao art. 111 da Lei Complementar nº 34,
de 1994, o seguinte inciso VII:

“Art. 111 - (...)
VII - fiscalizar as finanças e a contabilidade de pessoa jurídica de

direito privado que não receba recurso público, ressalvadas as
fundações privadas, as entidades públicas constituídas na forma do
direito privado e as prestadoras de serviço público.”.

Art. 12 - Ficam acrescentados ao § 1º do art. 103 da Lei
Complementar nº 34, de 1994, os seguintes incisos IV a IX:

“Art. 103 - (...)
§ 1º - (...)
IV - lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional ou

de bens confiados a sua guarda;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4°, da

Constituição da República;
VI - condenação por crime praticado com abuso de poder ou

violação de dever para com a administração pública, quando a pena
aplicada for superior a dois anos;

VII - incontinência pública e escandalosa que comprometa
gravemente, por sua habitualidade, a dignidade da instituição;

VIII - revelação de assunto de caráter sigiloso, que conheça em
razão do cargo ou da função, comprometendo a dignidade de suas
funções ou da justiça;

IX - aceitação ilegal de cargo ou função pública.”.
Art. 13 - O art. 119 da Lei Complementar n° 34, de 1994, passa a

vigorar acrescido dos seguintes incisos XV e XVI e §§ 5º, 6º e 7º:
“Art. 119 - (...)
XV - gratificação por cumulação de atribuições;
XVI - indenização por plantões exercidos em finais de semana, em

feriados ou em razão de outras medidas urgentes.
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(...)
§ 5° - Resolução do Procurador-Geral de Justiça dis ciplinará o

pagamento da gratificação por cumulação de atribuições, no valor de
até 15% (quinze por cento) do valor do subsídio, ao membro do
Ministério Público que for designado, nos termos do art. 200 desta lei,
para atender, concomitantemente, em substituição, mais de uma
Procuradoria de Justiça ou Promotoria de Justiça na mesma Comarca
em que for titular.

§ 6° - O membro do Ministério Público que integrar a escala de
plantão em finais de semana, em feriados ou em razão de medidas
urgentes poderá fazer jus a indenização fixada por resolução do
Procurador-Geral de Justiça.

§ 7º - O servidor do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público que prestar serviço de apoio ao membro do
Ministério Público durante o plantão mencionado no § 6º poderá fazer
jus a gratificação fixada por resolução do Procurador-Geral de
Justiça.”.

Art. 14 - O quadro de carreira do Ministério Público, constante no
Anexo I da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com as
seguintes modificações:

I - a Comarca de Sabará passa a ter três Promotorias de Justiça,
ficando o item “89 - Sabará - 2”, constante na relação “B - Segunda
Entrância”, alterado para “89 - Sabará - 3 ;

II - a Comarca de Igarapé passa a classificar-se como de segunda
entrância e a ter duas Promotorias de Justiça, ficando suprimido o
item “82 - Igarapé - 1”, constante na relação “C - Primeira Entrância”, e
acrescentado à relação “B - Segunda Entrância” o item “37 - Igarapé -
2”, renumerando-se os demais;

III - a Comarca de Nova Serrana passa a classificar-se como de
segunda entrância e a ter duas Promotorias de Justiça, ficando
suprimido o item “133 - Nova Serrana - 1”, constante na relação “C -
Primeira Entrância”, e acrescentado à relação “B - Segunda Entrância”
o item “70 - Nova Serrana - 2”, renumerando-se os demais.

Art. 15 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
complementar correrão à conta das dotações orçamentárias
consignadas ao Ministério Público.
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Art. 16 - A implementação do disposto nesta lei complementar
observará o estabelecido no art. 169 da Constituição da República e
as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 17 - Fica revogado o inciso VI do art. 67 da Lei Complementar nº
34, de 1994.

Art. 18 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Anexo I
(a que se refere o art. 3º da Lei Complementar nº ...., de ..... de .......

de 2007)
  * -  A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o inciso XXXI do
art. 39 da Lei Complementar nº 34, de 1994) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 12.7.2007.
  * -  A tabela referente ao Anexo III (a que se refere o inciso XXXI do
art. 39 da Lei Complementar nº 34, de 1994) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 12.7.2007.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa -

Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/2007

(Redação do Vencido)
Altera dispositivos da Lei Complementar n° 34, de 1 2 de setembro

de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 2° do art. 18 da Lei Complementar n° 34, de 12 de

setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 18 - (...)
§ 2° - Resolução do Procurador-Geral de Justiça dis ciplinará o

pagamento da indenização decorrente da designação prevista no
inciso XLIV do “caput” deste artigo.”.

Art. 2º - O inciso XIX do “caput” do art. 33 da Lei Complementar n°
34, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentado ao artigo o seguinte § 7°.

“Art. 33 - (...)
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XIX - determinar a suspensão do exercício funcional de membro do
Ministério Público, em caso de verificação de incapacidade física ou
mental ou por participação em atividade político-partidária, salvo
quando em decorrência de suas funções institucionais;

(...)
§ 7° - O convênio com os Poderes Executivo ou Legis lativo do

Estado ou de Município que envolva a cessão de bens ou de
servidores desses poderes será firmado pelo Procurador-Geral de
Justiça, mediante aprovação prévia do Conselho Superior do
Ministério Público.”.

Art. 3º - Ficam acrescentados ao art. 39 da Lei Complementar nº 34,
de 1994, os seguintes incisos XXVIII a XXXII, renumerando-se o
inciso XXVIII como XXXIII, e os seguintes §§ 3º e 4º, ficando a lei
acrescida dos Anexos II e III, na forma do Anexo desta lei, e passando
o Anexo da Lei Complementar nº 34, de 1994, a vigorar como Anexo I:

“Art. 39 - (...)
XXVIII - examinar em até noventa dias as informações e os

relatórios encaminhados por Comissão da Assembléia Legislativa
relativos a denúncia ou reclamação apresentada por qualquer pessoa
sobre irregularidade ou abuso cometido por membro do Ministério
Público, dando o encaminhamento que for de direito e instaurando, se
for o caso, o devido processo disciplinar, cujo ato de abertura será
publicado no órgão oficial do Estado;

XXIX - receber denúncia ou reclamação fundamentada apresentada
por qualquer pessoa, ainda que anônima, sobre irregularidade ou
abuso cometido por membro do Ministério Público, dando o
encaminhamento que for de direito e instaurando, se for o caso, o
devido processo disciplinar, cujo ato de abertura será publicado no
órgão oficial do Estado;

XXX - publicar no órgão oficial do Estado e manter disponível na
internet, a partir do dia 15 de cada mês, a relação dos inquéritos civis
e dos procedimentos investigatórios não concluídos no prazo de cento
e vinte dias contados da data de sua instauração, com o respectivo
número, data de abertura e nome do membro do Ministério Público
responsável;

XXXI - manter disponível na internet, a partir do dia 15 de março de
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cada ano, relatório contendo as ações ajuizadas por membro do
Ministério Público no ano anterior, informações sobre sua tramitação
processual, conforme o Anexo II desta lei, e o resumo do dispositivo
das sentenças prolatadas no ano anterior relativas a ações propostas
pelo Ministério Público em anos anteriores, na forma do Anexo III,
bem como o percentual de ações impetradas por membros do
Ministério Público julgadas procedentes ou improcedentes, em cada
Comarca;

XXXII - manter disponível na internet a relação dos processos em
andamento em todas as Comarcas que, nos termos do art. 74, XV, e
do art. 72, VIII, não tenham sido devolvidos no prazo legal, com
pareceres ou manifestações cabíveis, identificando a espécie e o
número do feito, o nome das partes, salvo nos casos de segredo de
justiça, e a data de recebimento dos autos;

(...)
§ 3º - Decorrido o prazo de noventa dias previsto no inciso XXVIII do

“caput” deste artigo sem decisão final do Corregedor-Geral, a
denúncia e o respectivo processo disciplinar serão encaminhados, na
situação em que se encontrarem, ao Conselho Nacional do Ministério
Público.

§ 4º - Serão encaminhados ao Conselho Nacional do Ministério
Público:

I - o processo disciplinar instaurado em razão das denúncias e
reclamações a que se referem os incisos XXVIII e XXIX, após a sua
conclusão;

II - as denúncias e reclamações a que se referem os incisos XXVIII e
XXIX que não tenham ensejado a abertura de processo disciplinar.”.

Art. 4º - O art. 61 da Lei Complementar n° 34, de 1 994, fica
acrescido dos seguintes §§ 4° e 5º:

“Art. 61 - (...)
§ 4° - As Promotorias de Justiça mencionadas no art . 59 e neste

artigo serão exercidas pelo prazo de um ano, prorrogável uma vez por
igual período, por determinação expressa do Procurador-Geral de
Justiça, por meio de portaria publicada no órgão oficial do Estado.

§ 5° - O membro do Ministério Público somente poder á exercer
novamente promotoria já exercida na mesma Comarca após o
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exercício de todos os membros daquela comarca na mesma
promotoria.”.

Art. 5º - Ficam acrescentados ao art. 66 da Lei Complementar nº 34,
de 1994, os seguintes §§ 2º a 4º, passando seu parágrafo único a
vigorar como § 1º:

“Art. 66 - (...)
§ 2º - Nas hipóteses do inciso VI do “caput” deste artigo, poderá o

Ministério Público propor a celebração de Compromisso de
Ajustamento de Conduta.

§ 3º - O Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado será
publicado na íntegra no órgão oficial do Estado e produzirá efeitos
após a sua publicação.

§ 4º - O pagamento das despesas com a publicação da matéria a
que se refere o § 3º será feito pelo Ministério Público, com recurso
orçamentário próprio, observadas as tabelas de cobrança da Imprensa
Oficial e vedada a transferência do ônus para o compromitente.

Art. 6º - A alínea “a” do inciso I e os incisos II, VII e IX do “caput” e
os §§ 1º e 9º do art. 67 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passam
a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao artigo os
§§ 10 a 13 a seguir:

“Art. 67 - (...)
I - (...)
a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimento e,

em caso de não-atendimento não justificado, requerer ao Juiz
competente a condução coercitiva do depoente pelas Polícias Militar
ou Civil, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;

(...)
II - requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância

ou procedimento administrativo;
(...)
VII - solicitar, fundamentadamente, meios materiais e servidores

públicos, por prazo não superior a noventa dias, para o exercício de
atividades técnicas ou especializadas, nos procedimentos
administrativos afetos à sua área de atuação;

(...)
IX - requisitar, no exercício de suas atribuições, a proteção por força
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policial em caso de ameaça de violência física;
(...)
§ 1º - As notificações e requisições previstas neste artigo, quando

tiverem como destinatários exclusivos para a prática do ato o
Governador do Estado, os membros do Poder Legislativo estadual, os
Magistrados, o Vice-Governador do Estado, os Conselheiros do
Tribunal de Contas, os Secretários de Estado ou o Advogado-Geral do
Estado serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça,
mediante requerimento de membro do Ministério Público.

(...)
§ 9º - Na hipótese do inciso XIV do “caput” deste artigo, as

notificações e requisições, quando tiverem como destinatários
exclusivos para a prática do ato o Governador do Estado, os membros
do Poder Legislativo estadual, os Magistrados, o Vice-Governador do
Estado, os Conselheiros do Tribunal de Contas, os Secretários de
Estado ou o Advogado-Geral do Estado serão requeridas pelo
Procurador-Geral de Justiça.

§ 10 - Os inquéritos civis e os procedimentos investigatórios terão
início após a publicação, no órgão oficial do Estado, da portaria de
abertura, contendo o respectivo número, a data de abertura e o nome
do membro do Ministério Público responsável.

§ 11 - Os inquéritos civis e os procedimentos investigatórios serão
autuados e receberão numeração seqüencial.

§ 12 - Nos procedimentos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do
inciso I do “caput” o membro do Ministério Público portará cópia da
publicação, no órgão oficial do Estado, da portaria de abertura do
respectivo inquérito civil ou procedimento investigatório.

§ 13 - O não cumprimento do previsto no § 12 implicará falta grave e
afastamento imediato do membro do Ministério Público do respectivo
inquérito civil ou procedimento investigatório. “.

Art. 7º - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 34, de 1994, o
seguinte art. 68-A:

“Art. 68-A - Nas causas em que for vencido o Ministério Público, as
despesas processuais que o órgão for condenado a ressarcir, na
forma da legislação processual civil, correrão por conta de dotação
orçamentária específica do orçamento do Ministério Público.
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Parágrafo único - Nos casos de dolo ou culpa, o membro do
Ministério Público responderá pelas despesas a que se refere o
“caput” deste artigo, nos termos da Lei n° 11.813, de 26 de janeiro de
1995.”.

Art. 8º - Ficam acrescentados ao “caput” do art. 69 da Lei
Complementar nº 34, de 1994, os seguintes inciso XIII, XIV e XV,
passando os incisos XIII e XIV a vigorar, respectivamente, como
incisos XVI e XVII:

“Art. 69 - (...)
XIII - instaurar procedimentos investigatórios e promover o inquérito

civil nas hipóteses previstas no art. 129, II, da Constituição Federal, e
para a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos, quando a responsabilidade for
decorrente de ato praticado pelo Vice-Governador do Estado ou pelo
Advogado-Geral do Estado ou por Secretário de Estado, membro da
Assembléia Legislativa, Magistrado, membro do Ministério Público ou
Conselheiro do Tribunal de Contas, em razão de suas funções;

XIV - informar ao Presidente da Assembléia Legislativa, no prazo de
trinta dias contados do recebimento de relatório final de Comissão
Parlamentar de Inquérito que indique a prática de atos de sua
competência, as providências adotadas ou a justificativa da omissão;

XV - informar ao Presidente da Assembléia Legislativa, no prazo de
trinta dias contados do recebimento de solicitação de apuração e
investigação formulada por comissão permanente ou comissão
especial da Assembléia Legislativa, as providências adotadas ou a
justificativa da omissão; “.

Art. 9º - Fica acrescentado ao art. 72 da Lei Complementar nº 34, de
1994, o seguinte inciso XII, passando seu inciso XII a vigorar como
inciso XIII:

“Art. 72 - (...)
XII - informar, mensalmente, ao Corregedor-Geral do Ministério

Público, para efeito de publicação no órgão oficial, a relação dos
inquéritos civis e dos procedimentos investigatórios não concluídos no
prazo de cento e vinte dias contados da data de sua instauração,
identificando a espécie, o número, a data de abertura e o nome do
membro do Ministério Público responsável;”.
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Art. 10 - Os incisos VIII, IX, XI e XXIII do art. 74 da Lei
Complementar nº 34, de 1994, passam a vigorar com a seguinte
redação, ficando o artigo acrescido do inciso XXXI que segue e
passando seu inciso XXXI a vigorar como inciso XXXII:

“Art. 74 - (...)
VIII - expedir notificações e requisições e instaurar procedimentos

investigatórios nos casos afetos à sua área de atuação, salvo os que
tenham como destinatárias as autoridades a que se referem os §§ 1º e
9º do art. 67 e o inciso XIII do art. 69;

IX - inspecionar e fiscalizar cadeias públicas, manicômios judiciários,
estabelecimentos prisionais de qualquer natureza, hospitais públicos
ou conveniados e locais que abriguem idosos, crianças, adolescentes,
incapazes ou pessoas portadoras de deficiência, mediante
comunicação fundamentada aos dirigentes da instituição, com
antecedência mínima de vinte e quatro horas, adotando as medidas
cabíveis;

(...)
XI - fiscalizar e inspecionar as fundações privadas e as instituídas

pelo poder público, mediante comunicação fundamentada aos
dirigentes da instituição, com antecedência mínima de vinte e quatro
horas, adotando as medidas cabíveis;

(...)
XXIII - inspecionar, periodicamente, estabelecimentos e órgãos de

tratamento e amparo à criança ou ao adolescente, públicos ou
privados, mediante comunicação fundamentada aos dirigentes da
instituição, com antecedência mínima de vinte e quatro horas,
adotando as medidas cabíveis;

(...)
XXXI - informar, mensalmente, ao Corregedor-Geral do Ministério

Público, para efeito de publicação no órgão oficial, a relação dos
inquéritos civis e dos procedimentos investigatórios não concluídos no
prazo de cento e vinte dias contados da data de sua instauração,
identificando a espécie, o número, a data de abertura e o nome do
membro do Ministério Público responsável;”.

Art. 11 - Ficam acrescentados ao art. 111 da Lei Complementar nº
34, de 1994, os seguintes incisos VII e VIII:
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“Art. 111 - (...)
VII - instaurar inquérito penal ou promover procedimentos

investigatórios de natureza penal;
VIII - fiscalizar finanças e contabilidade de pessoa jurídica de direito

privado que não receba recurso público, ressalvadas as fundações
privadas e as entidades públicas constituídas na forma do direito
privado.”.

Art. 12 - Ficam acrescentados ao § 1º do art. 103 da Lei
Complementar nº 34, de 1994, os seguintes incisos IV a IX:

“Art. 103 - (...)
§ 1º - (...)
IV - abuso no direito de ação;
V - reiterada desídia nos processos em que atuar;
VI - reiteradas perdas dos prazos processuais;
VII - omissão de manifestação nos processos em que a participação

do Ministério Público for determinada nos códigos processuais;
VIII - ação temerária;
IX - litigância de má-fé.”.
Art. 13 - O art. 119 da Lei Complementar n° 34, de 1994, passa a

vigorar acrescido dos seguintes incisos XV e XVI e §§ 5º, 6º e 7º:
“Art. 119 - (...)
XV - gratificação por cumulação de atribuições;
XVI - indenização por plantões exercidos em finais de semana, em

feriados ou em razão de outras medidas urgentes.
(...)
§ 5° - Resolução do Procurador-Geral de Justiça dis ciplinará o

pagamento da gratificação por cumulação de atribuições, no valor de
até 15% (quinze por cento) do valor do subsídio, ao membro do
Ministério Público que for designado, nos termos do art. 200 desta lei,
para atender, concomitantemente, em substituição, mais de uma
Procuradoria de Justiça ou Promotoria de Justiça na mesma Comarca
em que for titular.

§ 6° - O membro do Ministério Público que integrar a escala de
plantão em finais de semana, em feriados ou em razão de medidas
urgentes poderá fazer jus a indenização fixada por resolução do
Procurador-Geral de Justiça.



969

§ 7º - O servidor do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público que prestar serviço de apoio ao membro do
Ministério Público durante o plantão mencionado no § 6º poderá fazer
jus a gratificação fixada por resolução do Procurador-Geral de
Justiça.”.

Art. 14 - Nos termos do art. 269 da Lei Complementar nº 34, de
1994, a Comarca de Sabará, de segunda entrância, será composta
por três Promotorias de Justiça e as Comarcas de Igarapé e Nova
Serrana passam a classificar-se como de segunda entrância e ficam
compostas por duas Promotorias de Justiça, respectivamente,
procendendo-se às alterações correspondentes no anexo da Lei
Complementar nº 34, de 1994.

Art. 15 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
complementar correrão à conta das dotações orçamentárias
consignadas ao Ministério Público.

Art. 16 - A implementação do disposto nesta lei complementar
observará o estabelecido no art. 169 da Constituição da República e
as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 17 - Fica revogado o inciso VI do art. 67 da Lei Complementar nº
34, de 1994.

Art. 18 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Anexo I
(a que se refere o art. 3º da Lei Complementar nº ...., de ..... de .......

de 2007)
  * -  A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o inciso XXXI do
art. 39 da Lei Complementar nº 34, de 1994) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 12.7.2007.
  * -  A tabela referente ao Anexo III (a que se refere o inciso XXXI do
art. 39 da Lei Complementar nº 34, de 1994) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 12.7.2007.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 76/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto em epígrafe,
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resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.240/2005, torna
obrigatória a aplicação de testes vocacionais em todas as escolas
públicas e privadas do Estado e dá outras providências.

Durante a tramitação, foi apresentada proposição semelhante, da
Deputada Ana Maria Resende, que, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno da Casa, foi anexada ao projeto em tela.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, apresentado por
esta Comissão, vem agora o projeto para análise em 2º turno, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102, VI, “a”, ambos do Regimento Interno
da Casa.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme
determina o § 1º do art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação
O projeto em epígrafe, na forma como foi aprovado no 1º turno,

dispõe sobre a orientação profissional aos alunos do ensino médio
das escolas públicas e privadas integrantes do Sistema Estadual de
Educação.

Psicólogos e educadores afirmam que a maioria dos jovens estão
terminando o ensino médio muito cedo, entre os 17 e 18 anos, e que
isso pode se refletir de forma negativa na hora de escolher o caminho
profissional a ser trilhado.

Segundo a psicóloga e supervisora do Serviço de Psicologia
Aplicada da Universidade do Estado Rio de Janeiro - SPA/Uerj -,
Mariene Campos Cardoso, que trabalha com orientação vocacional há
28 anos, o acompanhamento psicológico é fundamental, pois ajuda o
aluno a se conhecer melhor, definir suas prioridades e, assim, fazer
sua escolha de maneira mais acertada. Para a supervisora, existem
escolas que fazem esse trabalho de orientação, organizando um
período de informação profissional, por meio de contato dos
profissionais da área com os alunos. O ideal, segundo ela, seria cada
escola ter seu Serviço de Orientação Educacional.

Esta não é uma constatação apenas dos especialistas e
profissionais da educação. Os próprios interessados, no caso, os
estudantes, já reconhecem a importância da orientação psicológica.
No documento final do Parlamento Jovem 2007, entre as várias
propostas apresentadas pelos adolescentes que participaram do



971

evento, temos a reivindicação da contratação de profissionais das
áreas de psicologia para atuarem nas escolas, de maneira contínua,
no intuito de orientá-los nos diversos aspectos da vida estudantil.

Como já foi dito no parecer de 1º turno, na nova concepção de
orientação vocacional, além da avaliação da capacidade intelectual,
das aptidões e das características de personalidade do aluno, é
necessário também dar a ele condições para que considere outros
aspectos relevantes na escolha de sua profissão, tais como a
realidade do mercado de trabalho, as diversas profissões e
possibilidades de formação profissional.

O trabalho de orientação vocacional, conforme dispõe o substitutivo
aprovado em 1º turno, poderá ficar a cargo de três profissionais do
ramo: o pedagogo com habilitação em orientação educacional, o
profissional com licenciatura plena e pós-graduação em orientação
educacional, ou o psicólogo portador de habilitação específica na área
de orientação profissional. O aproveitamento do pedagogo ou do
profissional com pós-graduação, servidores que integram o Quadro de
Pessoal do Sistema Estadual de Ensino, devidamente habilitados para
a função, já garantem um atendimento adequado aos alunos. A
contratação do psicólogo seria a última opção, quando constatada a
ausência dos demais profissionais citados. Esse é o motivo que nos
leva a discordar da argumentação apresentada, em 1º turno, pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que vislumbra a
geração de novas despesas para o erário.

Em relação ao Projeto de Lei nº 1.170/2007, da Deputada Ana
Maria, entendemos que o Substitutivo nº 2 atende, por inteiro, o
disposto na proposição.

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

76/2007, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Deiró Marra, Presidente e relator - Maria Lúcia Mendonça - Carlin

Moura.
PROJETO DE LEI Nº 76/2007

( Redação do Vencido)
Dispõe sobre a orientação profissional aos alunos do ensino médio
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das escolas públicas e privadas integrantes do Sistema Estadual de
Educação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As escolas públicas e privadas integrantes do Sistema

Estadual de Educação prestarão orientação profissional aos alunos
dos cursos regulares e de educação de jovens e adultos do nível
médio de ensino.

Art. 2º - A orientação profissional de que trata o art. 1º será regulada
pelos órgãos competentes do Sistema Estadual de Educação e
observará as seguintes diretrizes:

I - atendimento prestado por pedagogo com habilitação em
orientação educacional, por profissional com licenciatura plena e pós-
graduação em orientação educacional, ou por psicólogo portador de
habilitação específica na área de orientação profissional;

II - caráter extracurricular e de participação facultativa do aluno;
III - associação de técnicas e instrumentais que identifiquem valores,

interesses e habilidades do aluno e que instruam sobre a dinâmica do
mercado de trabalho e sobre as diversas possibilidades de formação e
qualificação profissional.

Art. 3º - Será exigida a inclusão de planos e programas de
orientação profissional no projeto pedagógico da escola, para efeito de
autorização de funcionamento, de reconhecimento e avaliação
periódica de cursos de ensino médio.

Art. 4º - Fica revogada a Lei nº 13.180, de 20 de janeiro de 1999.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 172/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.172/2005, institui a política de mobilidade urbana cicloviária e de
incentivo ao uso da bicicleta no Estado.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, retorna a
matéria a esta Comissão para receber parecer de 2º turno, cabendo-
nos ainda elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
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A proposição, conforme anuncia sua ementa, objetiva instituir uma
política de mobilidade urbana cicloviária e de incentivo ao uso da
bicicleta.

Conforme nos manifestamos no 1º turno, entendemos que a
bicicleta, sem dúvida, é um equipamento eficaz para os
deslocamentos de pequena distância, trazendo inúmeros benefícios
para a saúde do usuário e para o meio ambiente. Também pode
reduzir os conflitos no tráfego, desde que seu uso seja bem
disciplinado. Por poder ser usada em larga escala, pode representar
economia considerável para muitos brasileiros. Entretanto, apesar de
ser um meio de transporte vantajoso, não tem recebido a devida
atenção das autoridades públicas.

Na prática, o projeto visa estabelecer ações, mesmo que
indiretamente, tais como: reduzir o número de automóveis particulares
nas vias públicas; diminuir os níveis de poluição sonora e atmosférica
gerada pelos veículos; diminuir os congestionamentos nas vias
públicas; promover a implantação de um sistema cicloviário; fixar
locais específicos para estacionamento de bicicletas.

Ao se analisar a realidade das cidades brasileiras, verifica-se em
muitas delas o uso crescente da bicicleta como meio de transporte
para o trabalho, estudo e lazer, sendo necessário, de forma
incontestável, tratamento adequado do papel que desempenha esse
meio de transporte urbano para milhares de pessoas e,
conseqüentemente, a implantação de uma política pública específica
que consiga fazer frente a essa demanda, cada vez maior.

A alteração sofrida pelo projeto no 1º turno objetiva prever ações
que muito o aprimoram, tais como a promoção de cursos sobre a
prática do ciclismo e o fomento à implementação de programas
municipais que também tenham como objetivo incentivar a mobilidade
por bicicleta.

Dessa forma, o vencido no 1º turno reconhece a existência de uma
crise de mobilidade que engloba as questões de transporte público e
trânsito, exigindo soluções que superem uma análise fragmentada. É
neste contexto que o projeto propõe um conjunto de políticas de
transporte e circulação que visam proporcionar o acesso amplo e
democrático ao espaço urbano, donde inferimos a sua pertinência.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 172/2007 na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Juninho Araújo, Presidente - Paulo Guedes, relator - Gustavo

Valadares.
PROJETO DE LEI Nº 172/2007

(Redação do Vencido)
Institui a política de incentivo ao uso da bicicleta no Estado de Minas

Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a política de incentivo a o uso da bicicleta no

Estado, com vistas a proporcionar acesso amplo e democrático aos
espaços públicos.

Art. 2º - São objetivos da política de que trata esta lei:
I - estimular o uso da bicicleta como meio de transporte alternativo;
II - promover campanhas educativas voltadas para o uso da

bicicleta;
III - estimular a implementação de projetos e obras de infra-estrutura

cicloviária;
IV - incentivar o associativismo entre os usuários dessa modalidade

de transporte.
Art. 3º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, o Poder

Executivo adotará entre outras medidas, as seguintes ações:
I - capacitação de gestores públicos para a elaboração e

implantação de sistemas cicloviários;
II - formulação de projetos e programas de incentivo ao uso da

bicicleta, garantida a participação de representantes dos ciclistas
amadores e profissionais;

III - divulgação dos benefícios do ciclismo como meio de transporte e
prática esportiva;

IV - estímulo ao desenvolvimento tecnológico;
V - fomento à implementação de infra-estrutura para o uso da

bicicleta;
VI - publicação de material informativo e de capacitação;
VII - realização de cursos e seminários nacionais e internacionais
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sobre a prática do ciclismo;
VIII - fomento à implementação de programas municipais de

mobilidade por bicicleta.
Art. 4º - O Poder Executivo promoverá a integração da política de

que trata esta lei com as ações desenvolvidas em âmbito federal e
municipal.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º 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.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o
projeto a esta Comissão para receber parecer no 2º turno, conforme
determina o art. 189, c/c o art. 102, XV, do Regimento Interno.

A redação do vencido, apresentada em anexo, é parte deste
parecer.

Fundamentação
De relevante alcance social, o Projeto de Lei nº 328/2007, na forma

como foi aprovado no 1º turno, prevê que a administração pública
direta ou indireta do Estado, ao contratar obras e serviços, reservará
para sentenciados 5% do total das vagas existentes,
preferencialmente para aqueles que cumprem pena na localidade em
que se desenvolverem as atividades relativas às obras e aos serviços
contratados.

Trata-se de  ofertar,  por meio de tratamento legal, uma
oportunidade - baseada em atividades laborais - para a reinserção
social do sentenciado, medida esta que vai ao encontro de disposição
contida na Lei Federal nº 7.210, de 1984, que prevê que o trabalho é
um dos requisitos para a progressão do regime de cumprimento de
pena.

No entanto, entendemos que a proposição, embora cuidadosamente
examinada, necessita ainda de aprimoramento, para melhor adequar
a matéria à realidade social. Por meio da Emenda nº 1, propomos
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flexibilização do percentual de vagas reservadas a sentenciados,
objetivando, principalmente, não agravar ainda mais outro problema
social: o desemprego dos trabalhadores livres. Além disso,
estabelecemos critérios que possam, minimamente, nortear o
recrutamento de pessoal almejado pela proposta. Apresentamos
também a Emenda nº 2, retirando o prazo para regulamentação da
futura lei pelo Poder Executivo.

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

328/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, com as
Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Dê-se aos §§ 3º e 4º do art. 39 da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de

1994, a que se refere o art. 1º do vencido, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
‘Art. 39 - (...)
§ 3º - Na contratação de obras e de serviços pela administração

pública direta ou indireta do Estado serão reservados para
sentenciados até 5% (cinco por cento) do total das vagas existentes.

§ 4º - Para os fins do disposto no § 3º deste artigo, será dada
preferência aos seguintes sentenciados:

I - os que cumprem pena na localidade em que se desenvolva a
atividade contratada;

II - os que apresentem melhores indicadores de aptidão, habilitação,
experiência, disciplina, responsabilidade e periculosidade, apurados
pelo poder público e registrados em cadastro próprio.’.”.

Emenda nº 2
Suprima-se o art. 2º do vencido, renumerando-se o artigo

subseqüente.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente e relator - Luiz Tadeu Leite - Paulo

Cesar.
PROJETO DE LEI Nº 328/2007

(Redação do Vencido)
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
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§ 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 na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 315/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 315/2007, de autoria do Deputad o Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Região do Vale do Itapecerica - Cisvi -, com sede no
Município de Divinópolis, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 315/2007
Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da

Região do Vale do Itapecerica - Cisvi -, com sede no Município de
Divinópolis.

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

Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - Cisvi -,
com sede no Município de Divinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 853/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 853/2007, de autoria do Deputad o Mauri Torres,

que declara de utilidade pública o Hospital de Alto Rio Doce, com
sede no Município de Alto Rio Doce, 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° 853/2007
Declara de utilidade pública o Hospital de Alto Rio Doce, com sede

no Município de Alto Rio Doce.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Hos pital de Alto Rio

Doce, com sede no Município de Alto Rio Doce.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 860/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 860/2007, de autoria do Deputad o Paulo

Guedes, que declara de utilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia e Hospital São Vicente de Paulo de Porteirinha-MG, 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° 860/2007
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Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia e Hospital
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a San ta Casa de

Misericórdia e Hospital São Vicente de Paulo, com sede no Município
de Porteirinha.

Art. 2° - Esta lei entra vigor na data de sua publi cação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 883/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 883/2007, de autoria do Deputad o Sávio Souza

Cruz, que declara de utilidade pública a Associação de Equoterapia
para Deficientes do Leste de Minas, com sede no Município de
Governador Valadares, 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° 883/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Equoterapia para

Deficientes do Leste de Minas, com sede no Município de Governador
Valadares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Equoterapia para Deficientes do Leste de Minas, com sede no
Município de Governador Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 911/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 911/2007, de autoria do Deputad o Doutor Viana,
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que declara de utilidade pública o Centro Holístico de Estudo e
Recuperação em Dependências Físicas e/ou Psicológicas -
Centroherd -, com sede no Município de Uberaba, 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° 911/2007
Declara de utilidade pública o Centro Holístico de Estudo e

Recuperação em Dependências Físicas e/ou Psicológicas -
Centroherd -, com sede no Município de Uberaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Holístico de

Estudo e Recuperação em Dependências Físicas e/ou Psicológicas -
Centroherd -, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2 ° - Esta lei entra em vigor na data de sua p ublicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderley Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 914/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 914/2007, de autoria do Deputad o Eros Biondini,

que declara de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais de
Lambari - SOS -, com sede no Município de Lambari, 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° 914/2007
Declara de utilidade pública a entidade Serviço de Obras Sociais de

Lambari - SOS -, com sede no Município de Lambari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Serviço de
Obras Sociais de Lambari - SOS -, com sede no Município de
Lambari.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderley Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 916/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 916/2007, de autoria do Deputad o Luiz

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública o Grupo
Associativo de Apoio Amor Exigente, com sede no Município de
Ituiutaba, 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° 916/2007
Declara de utilidade pública o Grupo Associativo de Apoio Amor

Exigente de Ituiutaba - GAAAE -, com sede no Município de Ituiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po Associativo de

Apoio Amor Exigente de Ituiutaba - GAAAE -, com sede no Município
de Ituiutaba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderley Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 938/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 938/2007, de autoria do Deputad o Antônio

Genaro, que declara de utilidade pública o Núcleo de Assistência às
Toxicomanias - NAT -, com sede no Município de Divinópolis, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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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° 938/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo de Assistência às

Toxicomanias - NAT -, com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núc leo de Assistência

às Toxicomanias - NAT -, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderley Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 969/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 969/2007, de autoria do Deputad o Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica de
Assis, com sede no Município de Dores do Indaiá, 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° 969/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Francisco de

Assis, com sede no Município de Dores do Indaiá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Com unidade

Terapêutica Francisco de Assis, com sede no Município de Dores do
Indaiá.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderley Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.



983

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.059/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.059/2007, de autoria do Deput ado Dimas

Fabiano, que declara de utilidade pública a Associação de Diabéticos
e Portadores de Doenças Crônicas e Transplantados de Fígado e
Pâncreas de Três Pontas e Região, com sede no Município de Três
Pontas, 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° 1.059/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Diabéticos e

Portadores de Doenças Crônicas e Transplantados de Fígado e
Pâncreas de Três Pontas e Região, com sede no Município de Três
Pontas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação 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.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderley Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.080/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.080/2007, de autoria do Deput ado Fahim
Sawan, que declara de utilidade pública a Associação de Assistência
a Portadores de Obesidade - AAPO -, com sede no Município de
Araxá, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.080/2007

Declara de utilidade pública a Associação de Assistência a
Portadores de Obesidade - AAPO -, com sede no Município de Araxá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Assistência a Portadores de Obesidade - AAPO -, com sede no
Município de Araxá.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.081/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.081/2007, de autoria do Deput ado Getúlio
Neiva, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no Município de
Teófilo Otôni, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.081/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no
Município de Teófilo Otôni.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -
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Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2007

ATA
ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/7/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Doutor Viana e José

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 67 e 68/2007
(encaminham o Projeto de Lei nº 1.368/2007 e o Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007, respectivamente), do Governador do
Estado - Ofício nº 8/2007, do Governador do Estado - Ofícios -
Suspensão e reabertura da reunião - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.369 a 1.384/2007
- Requerimentos nºs 855 a 867 /2007 - Requerimento da
Procuradoria-Geral de Justiça - Comunicações: Comunicação do
Deputado Mauri Torres - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura
de Inscrições - Decisão da Presidência - Questão de ordem;
suspensão e reabertura da reunião - Votação de Requerimentos:
Requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça; rejeição; declarações
de voto - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação
de Proposições: Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 17/2007; votação do Substitutivo nº 1, salvo
emendas; aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 7 a 12, 16 a
18, 36, 38, 40 a 42, 49, 55 e 70; votação das Emendas nºs 1 a 6, 13 a
15, 19 a 35, 37, 39, 43 a 48, 50 a 54 e 56 a 69; rejeição; declarações
de voto; questão de ordem; discurso do Deputado Durval Ângelo;
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 - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
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Malheiros - Delvito Alves - 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 - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - 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
- A Deputada Maria Lúcia Mendonça, 2ª-Secretária “ad hoc”,

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

Correspondência
- O Deputado João Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM N° 67/2007

Belo Horizonte, 10 de julho de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No exercício da competência que me reserva o inciso V do art. 90 da

Constituição Estadual, apraz-me encaminhar à consideração dessa
Egrégia Assembléia projeto de lei que diz da abertura de crédito
suplementar em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais.
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A  proposição  em referência é oriunda de pleito do Tribunal para
que - ao amparo da legislação em vigor - seja-lhe autorizado limite de
crédito suplementar equivalente a até 10 % (dez por cento) da
despesa fixada em orçamento para 2007, mediante utilização de
recursos já identificados orçamentariamente, mas cuja destinação
original ficou prejudicada.

Note-se que a proposta se faz no respaldo da legislação vigente
sobre créditos suplementares, e em harmonia com os ditames da Lei
de Responsabilidade Fiscal, eis que seu caráter de remanejamento de
valores não implica a demanda por novos recursos. Nesses termos,
encareço a valiosa atenção desse Legislativo para o Projeto, que se
enquadra como matéria de relevante interesse público.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.368/2007
Autoriza o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a abrir

créditos suplementares ao seu orçamento para o exercício de 2007.
Art. 1° - Fica o Tribunal de Justiça do Estado de M inas Gerais

autorizado a abrir créditos suplementares ao seu orçamento, até o
limite de 10% (dez por cento) da despesa nele fixada para o exercício
de 2007.

§ 1° - Os créditos suplementares de que trata o “caput” deste artigo
utilizarão como fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou
total de dotações do próprio orçamento, ficando sua abertura e
operacionalização a critério do Tribunal.

§ 2° - O Tribunal de Justiça comunicará a suplement ação à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no prazo de dois
dias úteis, contados da data de abertura do crédito, para fins da
respectiva operacionalização.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Fiscalização Financeira

para os fins do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 68/2007
Belo Horizonte, 10 de julho de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
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Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação dessa egrégia
Assembléia Legislativa, projeto de lei complementar que dispõe sobre
a criação de Unidade de Gestão Previdenciária Integrada - UGPREV,
na esteira da previsão constante do § 20 do art. 40 da Constituição da
República, com a redação que lhe foi dada pelas Emendas
Constitucionais nº 20, de 15 de dezembro de 1998 e nº 41, de 12 de
dezembro de 2003.

A medida em questão, antes de se constituir faculdade, representa
imposição acessória que o Constituinte derivado endereçou aos
responsáveis pelos regimes próprios, entre os quais o Estado de
Minas Gerais, para otimização da gestão previdenciária, sempre no
propósito de se alcançar o preconizado equilíbrio atuarial e financeiro
expressamente referido no citado art. 40 da Lei Maior.

O presente projeto, em harmonia às disposições da Lei Federal nº
9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais
para organização e o funcionamento dos regimes próprios, institui
Conselho Estadual de Previdência, órgão executivo, consultivo e
deliberativo, com representação dos Poderes do Estado, do Tribunal
de Contas e do Ministério Público, com objetivo maior de garantir a
unicidade e padronização das normas e procedimentos adotados para
concessão de benefícios previdenciários.

O projeto também promove alterações pontuais na Lei
Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, para, entre outras
providências, revogar o seu art. 79, que estendia aos servidores não
efetivos o direito à fruição dos benefícios previdenciários segundo as
regras do Regime Geral de Previdência Social.

As alterações propostas, como se vê, conduzirão à especialidade e
profissionalização da gestão previdenciária, aprimorando e
possibilitando a ampliação e qualidade dos serviços de seguridade
social em nosso Estado.

São estas as razões que me levam a solicitar a Vossa Excelência
que este projeto seja submetido ao elevado exame dos Senhores
Membros dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 27/2007
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Institui a Unidade de Gestão Previdenciária Integrada - UGEPREVI -
e o Conselho Estadual de Previdência - CEPREV - para o Regime
Próprio de Previdência do Estado de Minas Gerais, altera a Lei
Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, e dá outras
providências.

Art. 1º - Fica  instituída a Unidade de Gestão Previdenciária
Integrada - UGPREVI - do Regime Próprio de Previdência do Estado
de Minas Gerais, à qual se vincularão, observado o disposto no § 1º
deste artigo, a partir de 1º de janeiro de 2008, o Fundo de Previdência
do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG, o Fundo Financeiro de
Previdência - FUNFIP -, bem como todos os recursos fiscais
destinados ao pagamento dos demais benefícios previdenciários
concedidos a servidores, membros da Magistratura e do Ministério
Público, Conselheiro do Tribunal de Contas, de que trata o art. 3º da
Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, com a alteração do
art. 5º desta lei, e militares do Estado.

§ 1º - A UGPREVI será administrada pelo Conselho Estadual de
Previdência - CEPREV -, instituído no art. 2º desta lei, por meio da
criação de unidade programática única a ele subordinada, bem como
do exercício das demais competências previstas no art. 4º desta lei.

§ 2º - A concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios
previdenciários dos segurados a que se refere o “caput”, nos termos e
prazos estabelecidos no regulamento, correrão à conta da UGPREV,
observado o disposto no § 3º.

§ 3º - O ato de concessão dos benefícios para membro ou servidor
do Poder Judiciário, da Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas
do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Polícia
Militar do Estado e do Corpo de Bombeiros Militar será assinado pelo
chefe do respectivo Poder ou órgão autônomo, que o remeterá à
UGPREV, conforme previsto no regulamento de que trata o § 2º.

Art. 2º - Fica instituído o Conselho Estadual de Previdência -
CEPREV -, órgão executivo, consultivo, deliberativo e de supervisão
superior do Regime Próprio de Previdência do Estado de Minas
Gerais.

Art. 3º - Compõem o CEPREV:
I - o Secretário de Estado de Estado de Planejamento e Gestão, que
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o presidirá;
II - o Secretário de Estado de Fazenda;
III - o Advogado-Geral do Estado;
IV - o Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do

Estado de Minas Gerais - IPSEMG -;
V - o Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos Servidores

Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -;
VI - um representante do Poder Legislativo;
VII - um representante do Poder Judiciário;
VIII - um representante do Tribunal de Contas;
IX - um representante do Ministério Público;
X - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão;
XI - um representante, titular de cargo efetivo, dos servidores civis

ativos;
XII - um representante dos militares do Estado;
XIII - um representante dos servidores civis inativos;
XIV - um representante dos militares do Estado inativos; e
XV - um representante dos pensionistas.
§ 1º - Os membros a que se referem os incisos XI a XV serão

escolhidos pelo Governador do Estado, a partir de lista tríplice
elaborada pelas entidades representativas legalmente constituídas.

§ 2º - Os membros referidos no § 1º deverão ter nível superior de
escolaridade, em direito, administração, economia, ciências contábeis
ou atuariais, de reputação ilibada e comprovado conhecimento e
experiência em previdência.

§ 3º - Os membros referidos nos incisos VI a X serão designados
pelo Governador do Estado, após indicação dos titulares daqueles
órgãos para mandato de quatro anos, permitida uma recondução.

§ 4º - O regimento interno do CEPREV será aprovado por decreto
mediante proposta dos seus membros.

§ 5º - O representante da SEPLAG, de que trata o inciso X, indicado
pelo seu titular, exercerá a Secretaria Executiva do CEPREV.

§ 6º - A atuação no âmbito do CEPREV não enseja qualquer
remuneração para seus membros e os trabalhos nele desenvolvidos
são considerados prestação de relevante serviço público.
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Art. 4º - Compete ao CEPREV, além do disposto no § 1º do art. 1º :
I - estabelecer as diretrizes gerais relativas ao Regime Próprio de

Previdência do Estado de Minas Gerais, de acordo com o disposto na
Lei Complementar nº 64, de 2002;

II - expedir instrução, de âmbito geral, contendo as normas e
procedimentos a serem adotados para a concessão dos benefícios, de
forma a garantir a unicidade e padronização de tais atos;

III - estabelecer diretrizes para elaboração, consolidação e
acompanhamento do orçamento anual da UGPREVI, segmentado por
fundos, programas, fontes de recursos e caracterização transparente
das despesas;

IV - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas relativas à
previdência e assistência social no Estado;

V - acompanhar a gestão dos recursos destinados ao Fundo
Financeiro de Previdência - FUNFIP -;

VI - propor o regulamento referido no § 2º do art. 1º desta lei
complementar.

Art. 5º - O inciso I do art. 3º, o inciso IV do art. 56 e o “caput” do art.
85 da Lei Complementar nº 64, de 2002, passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
I - o servidor público titular de cargo efetivo da administração direta,

autárquica e fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público
e do Tribunal de Contas do Estado, assim considerados os servidores
cujas atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam
definidas em estatuto ou normas afins e que tenham sido aprovados
por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos ou de
provas de seleção equivalentes, bem como aqueles efetivados nos
termos do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Estadual;

Art. 56 - (...)
IV - saldo positivo oriundo da compensação financeira prevista no §

9º do art. 201 da Constituição da República;
Art. 85 - O IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e

odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos
segurados referidos no art. 3º desta lei, aos servidores detentores
exclusivamente de cargo de provimento em comissão, declarado em
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lei de livre nomeação e exoneração, aos agentes políticos e aos
servidores admitidos nos termos do art. 10 da Lei nº 10.254, de 20 de
julho de 1990, extensiva a seus respectivos dependentes, observadas
as coberturas e os fatores moderadores definidos em regulamento.”

Art. 6º - O art. 39 da Lei Complementar nº 64, de 2002, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 39 - (...)
III - O saldo negativo oriundo da compensação financeira prevista no

art. 201 da Constituição da República.”
Art. 7º - Em razão da natureza permanente da função para a qual

foram admitidos são titulares de cargo efetivo desde a data do
ingresso, observada a correspondência com a função atualmente
exercida e, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº
64, de 2002, os servidores que estejam em exercício na data de
publicação desta lei, nas seguintes situações, estendendo-se aos que
tenham se aposentado nestas condições:

I - admitidos com fundamento no art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990 e
não alcançados pelos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas
Gerais;

II - os estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição da República;

III - de que trata a alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei 10.254, de
1990, admitidos até 16 de dezembro de 1998; e

IV - de que trata a alínea “a” § 1º do art. 10 da Lei 10.254, de 1990,
admitidos após 16 de dezembro de 1998 e até 31 de dezembro de
2006.

Parágrafo único - Os servidores de que trata este artigo são
vinculados ao Fundo Financeiro de Previdência – FUNFIP -, instituído
pela Lei Complementar nº 64, de 2002.

Art. 8º - São segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social:

I - o detentor exclusivamente de cargo de provimento em comissão,
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

II - o agente político;
III - os servidores a que se refere a alínea “a” do § 1º do art. 10 da
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Lei nº 10.254, de 1990, não alcançados pelo art. 7º desta lei;
IV - os servidores a que se refere a alínea “b” do § 1º do artigo 10 da

Lei nº 10.254, de 1990; e
V - o contratado nos termos do art. 11 da Lei nº 10.254, de 1990.
Art. 9º - Ficam assegurados os benefícios previdenciários adquiridos

até a data de publicação desta lei, nos termos e critérios em que
foram concedidos.

Art. 10 - Fica vedada a possibilidade de dispensa imotivada, pelo
Estado, dos servidores de que trata a alínea “a” do § 1º do art. 10 da
Lei 10.254, de 1990, admitidos até 31 de dezembro de 2006 e em
exercício na data de publicação desta lei.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Fica revogado o art. 79 da Lei Complementar nº 64, de 25

de março de 2002.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.”

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO Nº 8/2007

Do Governador do Estado, comunicando que estará ausente do
Estado no período de 11 a 20 de julho de 2007, em viagem de caráter
particular ao exterior, custeada com recursos próprios, portanto, sem
ônus ao erário.

OFÍCIOS
Do Sr. Humberto Souto, Deputado Federal, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 674/2007, da Comissão de Assuntos
Municipais.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (5), dando ciência
da liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução
de programas desse Fundo. (- 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. Warmillon Fonseca Braga, Prefeito Municipal de Pirapora,
prestando informações em atenção a pedido de diligência da
Comissão de Justiça, relativo ao Projeto de Lei nº 1.236/2007. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.236/2007.)
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Do Sr. Fernando Guimarães Rodrigues, Superintendente Regional
do DNIT no Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas
ao Requerimento nº 422/2007, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Waltair Vasconcelos Sobrinho, Superintendente Regional do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 731/2007.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
CEF, notificando a liberação de recursos financeiros do FGTS relativa
ao mês de junho de 2007, destinados à Copasa-MG e referentes às
parcelas que relaciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração
Prisional, solicitando informações relativas ao Requerimento nº
728/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Justiça pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 161 e 910/2007. (-
Anexem-se o ofício e os respectivos pareceres aos Projetos de Lei nºs
161 e 910/2007.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando, em atenção ao Requerimento nº 615/2007, da
Comissão de Direitos Humanos, resposta da Secretaria de
Desenvolvimento Social.

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 660/2007, da
Comissão de Transporte.

Do Sr. Murilo de Campos Valadares, Secretário Municipal de
Políticas Urbanas e Presidente do Conselho Municipal do Meio
Ambiente - Comam -, e da Sra. Flávia Mourão Parreira do Amaral,
Secretária Municipal Adjunta de Meio Ambiente e Presidente,
suplente, do Comam, prestando informações relativas ao
requerimento da Comissão de Meio Ambiente encaminhado por meio
do Ofício nº 1.182/2007/SGM.

Do Sr. Paulo de Moura Ramos, Secretário de Governo de Belo
Horizonte, prestando informações em atenção a requerimento da
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Comissão de Saúde encaminhado por meio do Ofício nº
519/2007/SGM.

Da Sra. Zani Cajueiro Tobias de Souza, Procuradora da República,
comunicando que não poderia comparecer a reunião da Comissão de
Meio Ambiente em 4/7/2007. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Educação, encaminhando informações em atenção a pedido de
diligência da Comissão de Justiça relativo ao Projeto de Lei nº
821/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 821/2007.)

Da Sra. Rosimeri Frasson Zebende, Diretora da Diretoria Central de
Patrimônio Imobiliário, da Secretaria de Planejamento, encaminhando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 910/2007. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nº 910/2007.)

Da Sra. Shirley Fenzi Bertão, Promotora de Justiça Coordenadora
do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa
do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação -
CAO-MA, encaminhando informações em atenção ao Requerimento
nº 274/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Padre Januário Moreira, da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, encaminhando projeto de lei de iniciativa popular para substituir
o Projeto de Lei nº 1.017/2007, cujo texto, segundo afirma, está
incorreto. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.017/2007.)

Do Sr. José Carlos Cosenzo, Presidente da Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público, manifestando a preocupação da
entidade com a situação vivenciada entre o Poder Legislativo e o
Ministério Público de Minas Gerais e solicitando que esta Casa acolha
o pedido do Procurador-Geral de Justiça do Estado de retirada de
tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 17/2007. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei Complementar nº 17/2007.)

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
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2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.369/2007
Dispõe sobre isenção do pagamento das tarifas de consumo de

energia elétrica para famílias de baixa renda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída, com base no art. 40, § 5º, da Constituição do

Estado, a isenção de pagamento da tarifa de energia elétrica e dos
encargos decorrentes desse serviço para famílias de baixa renda.

§ 1º - Para fins desta lei, será considerada família de baixa renda
aquela que possuir renda mensal “per capita” máxima de até um
salário mínimo local, excluídos os valores recebidos a título de auxílios
previdenciários e demais programas assistenciais municipais,
estaduais e federais, como o Bolsa-Família e similares.

§ 2º - Observado o disposto no parágrafo anterior, a comprovação
da renda poderá ser feita por qualquer meio legalmente hábil,
inclusive pelo cadastro de programas assistenciais como o Bolsa-
Família, entre outros.

§ 3º - A referida isenção valerá apenas para imóveis exclusivamente
residenciais da área urbana ou rural, ficando garantida para o
consumo de até 100 (cem) KWh por mês, sendo devidos os
pagamentos somente daquilo que exceder esse limite.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em sessenta dias,
garantindo o aporte dos recursos financeiros necessários à
implementação do benefício, observadas as exigências da
competente dotação orçamentária.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2007.
De iniciativa popular
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do

Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.370/2007
Declara de utilidade pública a Sociedade Unidos Cachoeirense -

SUC -, com sede no Município de Chapada do Norte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Unidos

Cachoeirense - SUC -, com sede no Município de Chapada do Norte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de julho 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
desenvolver atividades comunitárias, proteger o meio ambiente, a
família, a infância e adolescência, o idoso, realizar ações de combate
à fome e à pobreza, habilitar e reabilitar pessoas portadoras de
deficiência e integrá-las à sociedade, divulgar e apoiar todas as ações
que visam ao desenvolvimento e à promoção da cultura, esporte e
educação. 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 em observância aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade e eficiência.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.371/2007
Declara de utilidade pública a Creche José Fernandes, com sede no

Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche José

Fernandes, com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2007.
Jayro Lessa
Justificação: A Creche José Fernandes, de Governador Valadares, é

sociedade civil sem fins lucrativos, de cunho assistencial, que
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desenvolve ações sociais em benefício das crianças da comunidade,
principalmente as carentes, buscando garantir o respeito aos seus
direitos fundamentais.

A entidade realiza atividades de inclusão nas áreas da assistência
social, educação e saúde, de reconhecido interesse público.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 14/4/93, ela
cumpre todos os requisitos legais, pelo que faz jus ao título
declaratório de utilidade pública.

Por estas 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.

PROJETO DE LEI Nº 1.372/2007
Declara  de  utilidade  pública a Associação dos Idosos Cidade Alta-

Carapina - ADI -, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Idosos

Cidade Alta-Carapina - ADI -, com sede no Município de Governador
Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2007.
Jayro Lessa
Justificação: A Associação dos Idosos Cidade Alta-Carapina - ADI -,

do Município de Governador Valadares, é sociedade civil sem fins
lucrativos, de cunho assistencial, que desenvolve ações sociais em
benefício das pessoas carentes da comunidade, especialmente as
idosas, buscando resgatar-lhes a dignidade. Assim, conforme o
disposto em seu Estatuto Social, a ADI, ao realizar atividades de
inclusão nas áreas da assistência social, de reconhecido interesse
público, zela pelos direitos dos idosos necessitados de Governador
Valadares. Ademais, em pleno e regular funcionamento desde
16/6/87, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por
lei, razão pela qual faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.373/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Assistência Social - Ascomas -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Assistência Social - Ascomas -, com sede no
Município de Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Associação Comunitária de Assistência Social -

Ascomas -, entidade sem fins lucrativos, tem como finalidade
essencial promover ações objetivando a melhoria da qualidade de
vida da população local. Na consecução de seus propósitos,
desenvolve atividades educacionais, assistenciais e culturais, tais
como o combate à fome e à pobreza, a promoção gratuita de cursos
profissionalizantes, a preservação dos bens culturais e materiais de
valor histórico, artístico e ambiental e a prática do esporte
semiprofissional e amador. Atua, também, na promoção da ética, da
paz, da cidadania, dos direitos humanos e de outros valores
universais.

Em vista dos relevantes serviços prestados pela entidade,
esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório que
se lhe pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.374/2007
Declara de utilidade pública a Associação Casa Madre Tereza de

Calcutá, 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 Casa

Madre Tereza de Calcutá, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2007.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada

em 1º/12/2003, tem por finalidade a prestação de assistência social,
preferencialmente a crianças e adolescentes carentes e moradores de
rua, em risco pessoal e social, independentemente de raça, cor,
condição social, credo político ou religioso. Proporciona a essas
crianças e adolescentes o amparo material, psicológico e moral,
fornecendo orientação espiritual, educacional e profissionalizante,
além de assistência médico-hospitalar.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente
amparado, estando atendidas as exigências contidas na Lei 12.972,
de 27/7/98.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.375/2007
Declara de utilidade pública a Associação Regional de Proteção

Ambiental do Alto Paraopeba e Vale do Piranga - Arpa -, com sede no
Município de Conselheiro Lafaiete.

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

de Proteção Ambiental do Alto Paraopeba e Vale do Piranga - Arpa -,
com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2007.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada

em 4/8/2005, tem por finalidade dotar os órgãos ambientais
competentes de meios para fiscalizar e desenvolver atividades
relacionadas com a proteção do meio ambiente em todas as suas
formas. Desenvolve ainda o apoio a trabalhos de proteção e
recuperação de ambientes degradados, proteção de ambientes
ameaçados, educação ambiental por meio de campanhas educativas
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e pesquisa científica.
O processo objetivando a utilidade pública, encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº
12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
- 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 1.376/2007
Restringe os limites de tolerância de monóxido de carbono em

estacionamentos fechados e estabelece medições periódicas, nos
casos que especifica, no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica estabelecido o limite de tolerância de 25 ppm (parte por

milhão) para o nível de monóxido de carbono nos estacionamentos
fechados na circunscrição do Estado.

Parágrafo único - Para os fins desta lei consideram-se:
I - limites de tolerância: concentração de intensidade máxima

relacionada com o tempo de exposição e concentração de monóxido
de carbono que não causará danos à saúde do trabalhador;

II - estacionamentos fechados: estacionamentos internos ou
cobertos.

Art. 2º - Esta norma se aplica aos estacionamentos fechados onde
estejam presentes trabalhadores exercendo uma carga horária
mínima de quarenta e oito horas semanais.

Art. 3º - A administração dos estacionamentos fechados deverá
realizar o monitoramento do monóxido de carbono.

§ 1º - O monitoramento será realizado a cada seis meses, e os
resultados devem estar disponíveis às autoridades competentes
sempre que solicitados.

§ 2º - Caso o nível do monóxido de carbono ultrapasse o limite
estabelecido no art. 1º desta norma em, ao menos, duas ocasiões, a
responsável pela administração do estacionamento fechado será
advertida a providenciar a ventilação adequada para que a quantidade
de monóxido de carbono não ultrapasse o limite de tolerância.

§ 3º - Em não sendo providenciada a ventilação adequada prevista
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no parágrafo anterior, no prazo de sessenta dias, aplicar-se-á uma
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem convertidos para o
Fundo Estadual do Meio Ambiente, duplicando-se em caso de
reincidência ou descumprimento.

Art. 4º - Os trabalhadores dos estacionamentos fechados deverão
ser submetidos a exames médicos anteriormente ao emprego e, após
empregados, submetidos a exames semestrais.

§ 1º - O custo dos exames, assim como o custo de eventual
tratamento, ficará a cargo da responsável pela administração do
estacionamento fechado.

§ 2º - Em sendo possível, o trabalhador será transferido para um
setor diverso onde não sofra a mesma exposição ao monóxido de
carbono.

Art. 5º - Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: É sabido que nos estacionamentos localizados em

“shopping centers” são elevadíssimos os níveis de monóxido de
carbono, muito acima dos limites de 39 ppm impostos pela Norma
Regulamentadora nº 15 (Atividades e Operações Insalubres). A
exposição ao monóxido de carbono pode provocar perda de
consciência e até a morte. Os sintomas mais comuns de
envenenamento por monóxido de carbono são dores de cabeça,
vertigens, fraqueza, náuseas, vômitos, dores torácicas e confusão. As
pessoas que se encontrem a dormir ou tenham ingerido álcool podem
morrer de envenenamento por monóxido de carbono antes mesmo de
perceber os sintomas.

Neste projeto de lei estabeleço como limite de tolerância de
monóxido de carbono 25ppm, de acordo com a Norma Americana TLV
ACGIH 2006, mais moderna no que a estabelecida em norma pátria.
Faz-se fundamental a aprovação desta indicação legislativa para
preservar a saúde dos trabalhadores mineiros.

- 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 1.377/2007
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Institui o 25 de março como Dia do Atleticano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia do Atleticano, a ser comemorado em 25

de março de cada ano, data da fundação do Clube Atlético Mineiro -
CAM.

Parágrafo único - No ano de 2008, por conta das comemorações do
centenário do Clube Atlético Mineiro, o Governo do Estado promoverá
ato alusivo a essa manifestação.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: Fundado em 25/3/1908, por um grupo de amigos, em

pleno Parque Municipal de Belo Horizonte, o Clube Atlético Mineiro é
reconhecido como o time de maior torcida no Estado de Minas Gerais
e a mais apaixonada do Brasil. Foi, em 1937, o primeiro campeão de
uma disputa interestadual no Brasil, envolvendo os campeões do Rio
de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo e de Minas Gerais:
Fluminense, Portuguesa, Rio Branco e o próprio Galo,
respectivamente, num torneio denominado Campeão dos Campeões.

Já no ano de 1950, na condição de primeiro clube brasileiro a
excursionar   pela  Europa, o Galo - depois de uma vitoriosa
campanha - passou a ser conhecido como Campeão do Gelo, uma
vez que disputou várias partidas com temperatura abaixo de zero
grau.

Em 1971, na disputa do primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol,
o Galo - na vanguarda, como é sua característica - sagrou-se
campeão nacional. Em 36 edições desse campeonato, o Clube
Atlético Mineiro ficou, em 14 ocasiões, entre os quatro primeiros
colocados, tendo sido vice nos anos de 1977 (invicto e derrotado na
cobrança de penalidades), 1980 e 1999. É o quinto colocado no
“ranking” de clubes da Confederação Brasileira de Futebol.

Além desses títulos, fazem parte da galeria de conquistas do Galo
39 edições do campeonato mineiro (incluindo a deste ano), campeão
da Taça Ramon de Carranza (1990), campeão da Copa Centenário de
Belo Horizonte (1997) e, confirmando sua condição de vanguarda,
ganhou a primeira Copa Conmebol no ano de 1992, fato repetido no
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ano de 1997.
A nossa proposta visa homenagear, mais que o Clube Atlético

Mineiro, sua imensa e apaixonada torcida. A paixão e a fidelidade da
Massa, como é conhecida a torcida atleticana em todo o mundo,
podem ser comprovadas pelas estatísticas de público de todas as
edições do Campeonato Brasileiro, desde 1971. A torcida do Galo é a
segunda que mais comparece aos estádios, com média de 24.600
torcedores por partida disputada como mandante. Já na média geral,
computados tanto os jogos em casa quanto fora de Belo Horizonte, o
Atlético está em 3º lugar, com média de 18.400 torcedores por partida.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.378/2007
Altera o art. 1º da Lei nº 16.698, de 17 de abril de 2007.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 16.698, de 17 de abril de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica a Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

Copasa - MG - autorizada a criar empresa subsidiária integral com a
atribuição de planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e
explorar serviços públicos de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário; a coleta, a reciclagem, o tratamento e a
disposição final do lixo urbano, doméstico e industrial; a drenagem e o
manejo de águas pluviais urbanas, em localidades da região de
planejamento Norte de Minas e das bacias hidrográficas dos Rios
Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhém, Jucuruçu,
Suaçuí e Santo Antonio.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: A proposição em exame tem por objetivo estender a

área de abrangência da Copanor, subsidiária da Companhia de
Saneamento do Estado de Minas Gerais - Copasa, criada pela Lei
16.698, de 17/4/2007. A Copanor visa ao atendimento às regiões
estabelecidas na lei, priorizando ações de saneamento básico com
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vistas à melhoria da qualidade de vida na área de abrangência,
constante de localidades e Municípios com população urbana entre
200 e 5.000 habitantes.

A criação dessa subsidiária, amplamente discutida nesta Casa
Legislativa, foi de grande importância para a política de saneamento
básico do Estado, que pretende, por meio de recursos próprios,
gerenciados pela Copanor, investir em localidades com baixo
desenvolvimento humano, possibilitando tratamento igualitário ao
daqueles que têm acesso aos sistemas de saneamento. No entanto,
cabe destacar que, quando da criação da Copanor, ficaram fora de
sua área de abrangência, conforme era o foco da proposição,
Municípios de baixo grau de desenvolvimento como aqueles do Norte
de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri, e localizados em área
contígua àquela definida como de influência à da nova subsidiária.

Assim sendo, a proposição que ora se apresenta tem por escopo
restabelecer esse equívoco, dando a mesma condição para os
Municípios que se encontram situados nas sub-bacias hidrográficas
dos Rios Suaçuí e Santo Antonio, o que, com certeza, terá um
impacto social muito forte nos Municípios a serem atendidos e irá
intensificar as ações da Copanor.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.379/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Arte e

Mandinga - Acam -, com sede no Município de Almenara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Capoeira

Arte e Mandinga - Acam -, com sede no Município de Almenara.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2007.
André Quintão
Justificação: A Associação de Capoeira Arte e Mandinga - Acam -,

com sede no Município de Almenara, na BR-367, km 92, Bairro
Cidade Nova, foi fundada em 1995 e é entidade filantrópica, sem fins
lucrativos. Tem por finalidade a difusão da cultura afro-brasileira,
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principalmente a capoeira, a promoção de atividades ligadas ao
artesanato, esporte e cultura, além da defesa e reivindicação dos
direitos sociais históricos, como saúde, educação, cultura, transporte,
moradia, saneamento e meio ambiente.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.380/2007
Declara de utilidade pública a Associação Clube de Mães Madre

Madalena Comunidade Senhor dos Passos, com sede no Município
de Malacacheta.

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

Mães Madre Madalena Comunidade Senhor dos Passos, com sede no
Município de Malacacheta.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2007.
André Quintão
Justificação: A Associação Clube de Mães Madre Madalena

Comunidade Senhor dos Passos, com sede no Município de
Malacacheta, na Travessa Francisco Ricardo de Souza, nº 370, Bairro
Progresso, é entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Tem por
finalidade a proteção à saúde da família, da maternidade e da
infância, pela manutenção de creche para crianças de até 6 anos, e
clube de mães, divulgando, ainda, o esporte como meio de
socialização e educação disciplinar, além de outras atividades
correlatas.

- 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 1.381/2007
Declara de utilidade pública o Movimento Social Brasileiro Cidadania

Urgente, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Social

Brasileiro Cidadania Urgente, com sede no Município de Coronel
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Fabriciano.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2007.
André Quintão
Justificação: O Movimento Social Brasileiro Cidadania Urgente, com

sede no Município de Coronel Fabriciano, é pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos e filantrópica.

Tem por finalidade prestar serviço social, jurídico e educacional
integrados, gratuitos, permanentes, sem discriminação de raça, cor,
gênero ou religião, atuando de forma apartidária.

- 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 1.382/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

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

Moradores do Bairro Lavrinha - Amol -, com sede no Município de
Jaguaraçu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2007.
André Quintão
Justificação: A Associação dos  Moradores do Bairro Lavrinha -

Amol -, com sede no Município de Jaguaraçu, na Rua Pedro de Assis,
s/nº, foi fundada em 2001 e é entidade filantrópica, sem fins lucrativos.
Tem caráter de assistência social, educacional, cultural, de saúde, de
estudo e pesquisa e desportivo. Presta serviços gratuitos e promove
ações de assistência social.

- 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 1.383/2007
Institui no Calendário Oficial do Estado o Dia do Samurai,

comemorado no dia 24 de abril.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica instituído no Calendário Oficial do Estado o Dia do
Samurai, a ser comemorado no dia 24 de abril.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se
necessário.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: O dia 24 de abril não é só a data natalícia do samurai

brasileiro Dr. Jorge Kishikawa, pois passou a ser o Dia do Samurai.
Por trás desse reconhecimento, há algo digno de admiração: o
trabalho incansável de dezenas de pessoas abnegadas que
movimentam outra centena e fizeram da filosofia samurai seu caminho
de vida.

Há quase um século, os primeiros japoneses desembarcavam no
Brasil, trazendo em suas bagagens poucos pertences pessoais, mas
uma vasta cultura milenar repleta de tradições e sabedoria. Hoje, seus
filhos, netos e bisnetos nascidos no Brasil encarregam-se de difundir
esta cultura. E é graças a esses imigrantes e suas famílias que o povo
brasileiro conheceu a culinária japonesa, o zen, o ikebana, a beleza
da cerimônia do chá e, é claro, a filosofia que tem norteado e
influenciado todo o povo japonês: a dos guerreiros samurais.

O samurai é uma figura que filmes americanos de qualidade
duvidosa mostraram aos ocidentais como uma espécie de super-herói,
um “cowboy” de quimono e rabicho no cabelo, muitas vezes
confundido com os ninjas. Mas, na verdade, quem era ele? Em linhas
gerais, o samurai foi o guerreiro da época feudal do Japão, que
dominou o país por quase oito séculos (do séc. XI ao XIX), ocupando
o mais alto “status” social enquanto existiu a ditadura militar nipônica
denominada xogunato. Sua influência é sentida até hoje no modo de
viver e de pensar do povo japonês.

Mas o que realmente tornou esse guerreiro único entre todas as
figuras militares da história foi o famoso código de honra do guerreiro
samurai, o “bushido”, onde “bushi” é “guerreiro” e do é “caminho”.
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Nele, o samurai se propunha a servir ao seu senhor com o máximo de
empenho, lealdade e bravura e, se preciso fosse, segui-lo até mesmo
na morte. E desses princípios básicos partiam diversos outros, como a
busca da perfeição nas artes militares, a justiça acima de tudo, a
preocupação com a reputação pessoal e, principalmente, a aceitação
da morte a qualquer momento, desde que por uma causa justa e
honrosa.

Assim, se, numa classe guerreira qualquer, a preocupação com o
treinamento militar é óbvia, que dirá para o samurai. Era através da
prática das artes marciais que ele não só aperfeiçoava sua técnica,
mas também fortalecia seu espírito. Mais do que acertar um alvo com
sua flecha ou cortar algo com sua espada, um samurai sempre visava
refinar seu espírito, com a autodisciplina e o autocontrole, para estar
sempre preparado para as situações mais adversas.

E foi esse outro lado das artes marciais que as salvou da extinção
quando do fim dos samurais como classe, em 1868, por ocasião da
Restauração Meiji. Tais artes foram entendidas por todos como úteis
não só para a guerra, mas também para qualquer um que tenha que
superar obstáculos no seu dia-a-dia, precisando de tranqüilidade,
controle, disciplina e confiança.

Hoje a maioria dessas artes recebem a terminação "do", que
significa "caminho". Explicando de maneira simplória, um caminho não
tem um fim em si mesmo. Ninguém anda por um caminho
simplesmente por andar. Ele é o que leva a um ponto determinado,
um lugar onde se quer chegar. Igualmente, ninguém pratica, por
exemplo, o “kendo” (caminho da espada) para utilizá-lo de forma
leviana e criminosa, é, sim, para, conseguir certos benefícios que essa
arte marcial pode proporcionar, física e psicologicamente. E foi para
preservá-la e aplicá-la de maneira mais dinâmica e completa, através
de uma metodologia totalmente inovadora e de compreensão fácil ao
ocidental, que o sansei Jorge Kishikawa criou o Método Kir,
profundamente embasado no antigo “bushido”. Nele, está contida a
essência do espírito samurai e todos os aspectos que fizeram dele um
bravo acima de tudo. E ele pode ser aplicado ainda hoje por todos
aqueles que buscam também a vitória e o sucesso em seu dia-a-dia.

Na sociedade ocidental, tão carente de valores tradicionais, é salutar
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que o “bushido” ganhe espaço, e para isso concorrerá a instituição do
Dia do Samurai. Assim, solicito o apoio de meus nobres pares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.384/2007
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Moradores

dos Córregos Jatobá, Boa Esperança e Bom Jardim, com sede no
Município de São João do Manhuaçu.

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

dos Moradores dos Córregos Jatobá, Boa Esperança e Bom Jardim,
com sede no Município de São João do Manhuaçu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões,11 de julho de 2007.
Bráulio Braz
Justificação: O Conselho Comunitário dos Moradores dos Córregos

Jatobá, Boa Esperança e Bom Jardim, entidade sem fins lucrativos,
exerce atividade de caráter filantrópico, tendo em vista lograr objetivo
de inquestionável valor, que é prestar auxílio à comunidade
promovendo atividades sociais, esportivas, recreativas, culturais,
cívicas e intelectuais com o objetivo de incrementar e estimular o
espírito de solidariedade. A entidade promove ciclos de estudos e
palestras visando ao aperfeiçoamento técnico e intelectual dos
indivíduos.

Sendo seu trabalho meritório e de relevância social, contamos com a
anuência dos nobres pares à aprovação do projeto que pretende
outorgar-lhe o título de utilidade pública.

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

REQUERIMENTOS
Nº 855/2007, do Deputado Ademir Lucas, em que pede seja

formulado apelo à Secretaria de Planejamento com vistas à instalação
de um posto do Psiu em Contagem. (- À Comissão de Administração
Pública.)
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Nº 856/2007, do Deputado Célio Moreira, em que pede seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à construção de
um aeroporto em Corinto. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 857/2007, do Deputado Chico Uejo, em que pede seja formulado
voto de congratulações com a Cooperativa Mista Agropecuária de
Patos de Minas Ltda. - Coopatos - pela homenagem recebida do
Sindicato  e Organização das Cooperativas do Estado de Minas
Gerais - Ocemg - e do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo - Sescoop-MG - pelo transcurso de seus 50 anos de
funcionamento. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 858/2007, do Deputado Deiró Marra, em que pede seja formulada
manifestação de aplauso ao Hospital André Cavalcanti pela realização
da cirurgia de linfadenectomia inguinal por videolaparoscopia.

Nº 859/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso aos Srs. Pedro Romanelli e
Ricardo Nishimoto pela realização da cirurgia de linfadenectomia
inguinal por videolaparoscopia. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 860/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à estudante Lúcia Stumpf por sua
eleição para o cargo de Presidente da UNE. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 861/2007, do Deputado Fábio Avelar, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Ribeiro
de Souza, ex-Prefeito Municipal de São Francisco de Paula, ocorrido
em 29/6/2007. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 862/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Cemig pelo recebimento do
Prêmio Índice Aneel de Satisfação do Consumidor - Iasc - em 2006. (-
À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 863/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Minerita - Minérios
Itaúna Ltda. pelo recebimento do Certificado de Sistema de Gestão
ISO 14001.

Nº 864/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais - Ocemg - e o Serviço
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Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop-MG - por
ocasião do Dia Internacional do Cooperativismo. (- Distribuídos à
Comissão de Turismo.)

Nº 865/2007, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente do Ibama com vistas à realização de
audiência pública em Conceição do Mato Dentro, para discutir o
projeto da empresa MMX Mineração e Metálicos S.A. referente à
construção do Mineroduto Minas-Rio. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

Nº 866/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor- Presidente da Cemig com vistas à
agilização do Programa Luz para Todos em Guanhães. (- À Comissão
de Assuntos Municipais.)

Nº 867/2007, da Comissão de Saúde, em que pede seja solicitada
ao Presidente do Ipsemg relação dos hospitais, laboratórios e
profissionais, indicando-se as respectivas áreas, credenciados junto a
esse órgão. (- À Mesa da Assembléia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Procuradoria-
Geral de Justiça.

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Mauri

Torres.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, considerando os esclarecimentos prestados a esta

Casa pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB - por
meio do ofício recebido nesta data, torna sem efeito o recebimento do
Projeto de Lei nº 1.017/2007, por conter erro material, e determina o
seu arquivamento. Sendo assim, as assinaturas constantes no projeto
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ora arquivado passam a integrar o Projeto de Lei nº 1.369/2007,
recebido também nesta data.

Mesa da Assembléia, 11 de julho de 2007.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente , solicito a suspensão da

reunião para entendimentos.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10
minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho ) - Estão reabertos

os nossos trabalhos.
Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça,
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar nº
17/2007. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado.

Declarações de Voto
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, cumprimento a Mesa, as

Deputadas e os Deputados, nossos colegas parlamentares. Gostaria
de registrar o voto da Bancada do PT e do PCdoB, relacionado à
nossa posição tomada em Plenário de apoiar a retirada do projeto do
Ministério Público. Queríamos deixar clara a posição da nossa
Bancada. O pedido de retirada feito pelo Ministério Público é normal e
regimental. Historicamente, na Assembléia, sempre tem havido
posicionamentos favoráveis a pedidos de retirada de projetos.
Especialmente neste caso, temos duas considerações a fazer.

Desse processo, queria registrar neste Plenário que, desde quando
o projeto do Ministério Público entrou nesta Casa Legislativa, nossa
Bancada, estudando com bastante critério o projeto, entendia que os
salários do Ministério Público condizem com sua atuação hoje, que
era desnecessário criar gratificações e indenizações, até porque esse



1015

processo poderia ir além do teto permitido pela lei federal. Por essa
razão, nossa Bancada votou contrariamente a essa proposta,
compreendendo que existe um certo exagero em relação à solicitação
feita pelo Ministério Público. Sempre defendemos aqui melhores
salários para os servidores de Minas Gerais, para os servidores do
Legislativo e do Executivo. Agora, estamos pleiteando melhor salário
para todos os servidores, especialmente para os da educação, e o
Governador mandou a esta Casa um projeto de reajuste de 5%.
Queremos registrar aqui que consideramos o trabalho do Ministério
Público e que o salário é condizente. No nosso entendimento,
algumas emendas apresentadas desfiguram o papel do Ministério
Público. Em que pese a omissões e excessos, consideramos que é
uma instituição que precisa ser preservada, para defesa da sociedade
e para aplicação das leis. Ontem mesmo, na Conferência Pública das
Mulheres, contamos com a presença da Promotoria de Minas Gerais
em defesa dessa causa. A Promotoria também participou das
conferências da criança e do adolescente. Em muitas causas sociais,
ambientais e de defesa da sociedade, pode-se contar com a presença
do Ministério Público. Todavia, queremos registrar também a
importância do Parlamento, da Assembléia Legislativa, considerando
que esta Casa tem papel importante em Minas Gerais, tem ouvido a
sociedade e representa presença importante na defesa das leis. Esta
Assembléia preocupa-se em fazer essas leis em sintonia com a
sociedade. Por essa razão, também queremos preservar o nosso
Parlamento dentro dos princípios e da ética, enfim, da forma como a
maioria dos parlamentares trabalham aqui. Deixo esse registro em
relação à proposta apresentada pelo Ministério Público. Concordo
com a retirada do projeto porque, de fato, ele, hoje, no nosso
entendimento, não está em sintonia com a sociedade, não está em
sintonia com os demais servidores e com os demais Poderes
instituídos, seja o Judiciário, seja o Executivo, seja o próprio
Legislativo. Precisamos, neste momento, dar uma resposta madura à
sociedade. É necessário também garantir o funcionamento das
nossas instituições. É hora do diálogo, e tenho certeza de que a Mesa,
por meio da Presidência, se empenhou ao máximo para que esse
diálogo fosse traduzido em ações. Nosso posicionamento é o do voto
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contrário ao conjunto das emendas, não somente ao reajuste pedido e
às indenizações, mas também contra aquela emenda que, num
primeiro momento, aprovamos. Após ouvir a sociedade, iremos
manifestar-nos contrariamente a essa emenda, neste Plenário. Muito
obrigado.

O Deputado Durval Ângelo - São três minutos para declaração de
voto? Sr. Presidente, na semana passada citei, neste Plenário, o
filósofo Nietzsche, do final do século XIX, que tem um aforismo bem
explicativo deste momento. Ele disse que tudo que é aprendido sem
razões não se modifica pela razão. Então, quem sou eu para tentar
modificar um processo de irracionalidades acumuladas, com razão.
Entendo o que se passa neste momento, que, aliás, é triste para
Minas Gerais, já que nunca estivemos nesse nível de relacionamento
com o Ministério Público do Estado. Pelo contrário, foram realizadas
parcerias proveitosas entre o Poder Legislativo e o Ministério Público.
Sou testemunha do esforço de V. Exa., como Presidente da Casa, na
busca do diálogo, procurando, de alguma forma, eliminar processos
que talvez tenham sido pouco compreendidos ou mal-entendidos.
Sinto que hoje estamos no término de um processo inevitável. Não
tenho dúvida em relação ao resultado da votação do projeto e às
medidas que serão tomadas. Consigo fazer essa previsão, porém não
consigo prever o que acontecerá futuramente, principalmente no
tocante à frágil e tênue democracia em que vivemos. Na minha
opinião, ocorrem excessos. Aliás, vários colegas têm ocupado a
tribuna para falar dos excessos cometidos pelo Ministério Público.
Quanto à maioria das medidas que estão sendo tomadas pela Casa,
não faço óbice de cunho legal, jurídico. A respeito disso, há decisões
do Supremo. Ressalto que nossas interrogações, nossos senões são
de cunho mais político. Falarei da primeira medida tomada hoje.
Temos uma pesquisa não tão aprofundada, porém bem extensa, já
que abrange o período anterior ao nosso mandato parlamentar. Na
verdade, nunca houve casos de projetos originários de outro Poder ou
de outro órgão com competência para apresentar projetos em que o
requerimento não tenha sido aprovado na Assembléia Legislativa, até
por entender que essa é uma questão interna do Poder. Reconheço
que, no final, a decisão sempre se deu por requerimento aprovado
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pelo Poder maior - nesse caso, aquele que tem competência para
decidir sobre processo legislativo -, o Poder Legislativo Estadual.
Portanto estamos vivendo uma situação inusitada. Houve erros,
problemas de diálogo, imaturidade, a exemplo da carta do Procurador,
na qual se percebe grande nível de imaturidade, conforme
destacamos ontem. Assisti à resposta de V. Exa., o que nos deu muita
alegria, já que o Presidente do nosso Poder falou com o equilíbrio e
com a firmeza que se devem ter nessas situações, mas também com
muita propriedade, no que se refere à busca de consenso.

Então, nosso voto pela manutenção do requerimento e pela retirada
do projeto de tramitação é até por entender que essa sempre foi uma
praxe aqui dentro e que essa seria a medida correta. Também
votamos dessa forma, tendo em vista os argumentos apresentados
pela colega Elisa Costa, já que somos contra o projeto. Assim,
entendemos que não se deve, neste momento, conceder aumento ao
Ministério Público.

Termino com uma frase do filósofo Clemenceau, segundo o qual,
“numa guerra, a primeira baixa é a da verdade”. Na minha opinião,
estamos vivendo uma situação de guerra. Espero que a direção desta
Casa, deste Poder, continue esforçando-se na busca de diálogo,
entendimento. Caso contrário, quem sairá prejudicado é o povo e a
democracia mineira.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, junto à Bancada do PT -
faço parte do PCdoB -, tivemos entendimento favorável à retirada do
projeto de tramitação, conforme solicitado pelo Ministério Público. Ou
seja, o Ministério Público pediu a retirada do projeto de tramitação e
votamos favoravelmente.

Sr. Presidente, no nosso entendimento, seria sensato que o projeto
fosse retirado de pauta. Primeiro, a própria questão original tratada no
projeto que diz respeito às gratificações e às indenizações, em um
momento como este, no que diz respeito ao mérito seria uma proposta
equivocada, na situação em que se encontra o conjunto dos
trabalhadores e dos servidores públicos.

Essa gratificação, esse aumento neste momento seria bastante
questionável, o que mereceria uma reflexão mais profunda por parte
do próprio Ministério Público e do conjunto desta Casa. Um segundo
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aspecto é que quanto às próprias emendas apresentadas, pelo caráter
polêmico que algumas delas apresentam, achávamos que o melhor
momento, a melhor oportunidade para aprofundar a questão seria
analisar melhor o projeto, retomando o diálogo entre a Assembléia
Legislativa e o Ministério Público para que possamos buscar o
caminho do consenso, para aprimorar as nossas instituições.

Como não foi possível a retirada do projeto, achamos que
infelizmente não seria possível aprofundar o debate. A retirada de
tramitação do projeto é importante. Entendemos que, da forma como a
matéria foi elaborada e redigida, também não teria o nosso apoio. No
mérito, não votaremos favoravelmente à proposta da criação das
gratificações e da indenização. Rejeitaremos o conjunto do projeto,
até mesmo pelo teor das suas emendas.

Sr. Presidente, entendemos que o momento é de um certo
tensionamento, mas o melhor caminho é o do diálogo, da conversa,
que é o jeito mineiro de fazer política. Não sendo possível, resta-nos
rejeitar o projeto na sua inteireza, na sua globalidade. Esse é o nosso
posicionamento. Por isso, votamos favoravelmente à retirada da
tramitação do projeto feito pelo Ministério Público. Muito obrigado.

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 os Projetos de Lei nºs 68, 318, 351, 386, 425, 933, 1.014 e
1.143/2007, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem à
noite, e os Projetos de Lei nºs 22, 139, 176, 722, 1.027, 1.028 e
1.141/2007, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje pela
manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 17/2007, do Procurador-Geral de Justiça, que altera
dispositivos 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 Comissão de Justiça concluiu pela



1019

constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do
projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, e pela r ejeição das
Emendas nºs 1 a 6, 13 a 15, 19 a 35, 37, 39, 43 a 48, 50 a 54 e 56 a
69. 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 solicita às Deputadas e aos
Deputados que ocupem os seus lugares. A Presidência esclarece que
cada posto registra somente um voto. Em votação, o Substitutivo nº 1,
salvo emendas.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor
Viana - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta
- Zé Maia - Zezé Perrella.

- Registram "não" os Deputados e as Deputadas:
André Quintão - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Délio Malheiros

- Durval Ângelo - Elisa Costa - Paulo Guedes - Weliton Prado.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 48 Deputados. Votaram “não” 8

Deputados. Está, portanto, aprovado o Substitutivo nº 1, salvo
emendas. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas
as Emendas nºs 7 a 12, 16 a 18, 36, 38, 40 a 42, 49, 55 e 70. Em
votação, as Emendas nºs 1 a 6, 13 a 15, 19 a 35, 37, 39, 43 a 48, 50 a
54 e 56 a 69

- Registram "não" os Deputados e as Deputadas:
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Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor
Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo
- Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago
Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “não” 57 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão, portanto, rejeitadas as emendas. Está, portanto,
aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 17/2007 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, gostaria da atenção de todos os Deputados,
especialmente do relator do projeto, Deputado Lafayette de Andrada,
que ainda terá a árdua tarefa de preparar o relatório de 2º turno na
Comissão.

Gostaria de reiterar que a votação que acontece hoje nesta Casa
tem um simbolismo muito forte, que desejo destacar. O primeiro, é a
quebra daquilo que a Constituição estabelece como harmonia entre
poderes e órgãos públicos. É lamentável, pois esse fosso estabelecido
no dia de hoje será muito prejudicial ao relacionamento institucional
em Minas Gerais.

O segundo destaque é justamente o fato de o Poder Legislativo,
enquanto Poder, estar reafirmando-se pelo caminho que não seria o
mais desejado. Essas questões estão bem expostas no projeto. Ao
conceder um aumento de 15% ou a possibilidade de gratificação de
15%, estar-se-á quebrando a paridade constitucional existente hoje
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entre os vencimentos de Juízes e Desembargadores e Promotores e
Procuradores. Com toda a certeza, no segundo semestre haverá aqui
um projeto do Tribunal de Justiça a respeito da questão. Essa
manifestação também mostra a dificuldade de relacionamento que o
Ministério Público tem com a chefia do Poder Judiciário, infelizmente,
porque tais questões deveriam ser acordadas.

Ainda quero destacar mais algumas outras questões. V. Exa.
justificou, na reunião, que estava adequando o projeto à Lei
Complementar nº 75, de 20/5/93, que trata do Ministério Público
Federal, o que não confere com o texto da lei. O referido texto, no art.
7º, diz: “Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que
necessário ao exercício de suas funções institucionais: II - requisitar
diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de
inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas;
III - requisitar à autoridade competente a instauração de
procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar,
podendo acompanhá-los e produzir provas. Art. 8º - (...) VIII - ter
acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou
relativo a serviço de relevância pública.” Isso significa notificar
testemunha, requisitar informações, realizar inspeções e diligências,
ter livre acesso. “IX - requisitar o auxílio de força policial.”.

No projeto em questão, transformamos todo esse poder requisitório
do Ministério Público em requisição não obrigatória por meio de
requerimento ou, em alguns casos, apenas por mediação do Poder
Judiciário. Com isso, vamos atrasar a ação do Ministério Público e
favorecer aqueles que são inimigos da sociedade.

Uma outra questão que também não poderia deixar de destacar está
relacionada a esse projeto votado aqui. Se não houver uma reflexão
séria sobre isso no período da tarde, na Comissão que vai tratar do
projeto, brevemente viveremos os dissabores de ações de
inconstitucionalidade que terão sucesso no Tribunal de Justiça,
expondo o Poder Legislativo a total descrédito e vexame. Todas as
diligências do Poder Legislativo têm de ser comunicadas às entidades
que estão sendo diligenciadas, com 24 horas de antecedência, o que
fere a Lei Complementar nº 75, que trata do Ministério Público
Federal. Portanto, Deputado Bonifácio, gostaria que houvesse
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reflexão por parte da comissão, para que questões com esse cunho
de ilegalidade, flagrantemente inconstitucionais, fossem corrigidas.
Não podemos, em hipótese alguma, passar a idéia de que a
Assembléia Legislativa quer impunidade. Isso nunca. De fato, temos
de fazer uma reflexão no 2º turno, para que isso não aconteça. Como
disse na minha declaração de voto anterior, a democracia em Minas
Gerais perde hoje, nesta Casa, ao reduzirmos o poder do Ministério
Público.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputado José Henrique,
Deputadas e Deputados, manifestamos mais uma vez a posição da
Bancada do PT. Aproveito que estamos discutindo o papel dos
Poderes Judiciário e Legislativo e do Ministério Público para lembrar a
esta Casa Legislativa que o governo de Minas ainda não se
manifestou definitivamente quanto à proposta da Defensoria Pública.
Ainda não houve acerto nas negociações com a associação dos
Defensores Públicos, que ainda estão trabalhando - não em sua
totalidade - em diversas cidades do Estado. Eles voltaram da greve
esperando uma posição do governo, mas ainda não houve
contraproposta. Neste momento em que discutimos também os
salários e as prerrogativas do Ministério Público, como foi feito em
outra ocasião com o Poder Judiciário, devemos incluir nesse conjunto
de avaliações os servidores públicos do Estado de Minas Gerais e da
Assembléia Legislativa. Quero registrar aqui para a Mesa da
Assembléia a situação dos servidores da TV Assembléia, que, no
nosso entendimento, têm direito a um salário mais digno porque
prestam excelente trabalho a esta Casa, aos Deputados e Deputadas
e ao povo de Minas Gerais. Sendo assim, merecem um salário mais
justo e melhores condições de trabalho. Registro aqui a importância
dos Defensores Públicos, dos funcionários da TV Assembléia e dos
demais servidores públicos de Minas Gerais. A Assembléia Legislativa
aprova o projeto do Ministério Público em 1º turno, aumentando seus
salários e suas indenizações. A proposta defendida pela nossa
bancada é considerar isso um exagero, considerar que diante do
conjunto de necessidades dos servidores, isso demonstra certo
privilégio. A reflexão que fazemos do papel do Parlamento e o respeito
que temos por esta Casa Legislativa é que o controle social tem de
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estar mais presente no Poder Judiciário, no Ministério Público. Esse é
verdadeiramente o papel da sociedade. O Ministério Público tem o
papel de fazer a defesa da sociedade - e tem feito, com causas muito
nobres, contribuindo com movimentos sociais.

Deputado André, estou-me lembrando do acompanhamento do
Ministério Público em relação ao programa Bolsa-Família, em que
diversas promotorias ajudaram na correção de erros, na permanência
do benefício para as famílias mais necessitadas, nas causas da
mulher, nos direitos da criança e do adolescente, nas causas
ambientais e sociais, que são importantes para a democracia. O papel
do Legislativo também é fundamental para a democracia. No nosso
entendimento, o Parlamento tem de dar uma resposta mais madura à
sociedade, que significa um trabalho mais presente na legislação e na
condução do Legislativo e, principalmente, de garantir que cada vez
mais a sociedade se faça representar nos passos deste Poder. Essa é
uma exigência dela conosco. É isso que devemos preservar no
Legislativo. Não temos de ter medo da nossa ação política, muito
menos receio do papel do Ministério Público, que cumprirá bem o seu;
e nós, o nosso, diante da sociedade, que, aliás, tem estado presente e
nos acompanhando muito por meio das organizações, da imprensa e
de todos os setores. É preciso ter, assim como exigir do Ministério
Público, dos Poderes Judiciário e Executivo transparência nas ações.
Esse deve ser o papel não só nosso, mas também da sociedade e da
imprensa. É preciso cobrar a transparência nas ações para que
tenhamos uma democracia representativa e, de fato, mais
participativa, do conjunto da sociedade. Considero esse papel
fundamental. Por isso votamos contra esse privilégio de aumentar os
salários da Promotoria. Além disso, para garantir que haja uma
sintonia entre o conjunto da sociedade, os Poderes Legislativo e
Judiciário e o Ministério Público, com as demandas da própria
sociedade, e os demais servidores públicos, a Defensoria Pública e os
funcionários da TV Assembléia. O diálogo deve permanecer, não há
ninguém que mais o promova do que o Poder Legislativo, que, como
Parlamento, tem conversado com a sociedade para avançar na
cidadania e no equilíbrio de todos os Poderes constituídos neste país,
especialmente em Minas Gerais. Muito obrigada.
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O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, a Deputada Elisa
Costa, nossa Líder, já manifestou em nosso nome a posição da
Bancada do PT e do PCdoB. Gostaria de externar a nossa opinião,
discutida no conjunto da bancada, que reflete exatamente essa
preocupação, com o conteúdo do projeto e das emendas. Numa
preliminar, entendemos que o Ministério Público, que encaminhou
originalmente o projeto a esta Casa, refletiu e apresentou um
requerimento de retirada do projeto. Essa foi a posição preliminar. Se
o Ministério Público encaminhou o projeto e voltou atrás, caberia a
nós, Deputados e Deputadas, evidentemente numa decisão soberana
do Plenário da Assembléia - aliás, ninguém a questiona -, até por uma
praxe e tradição desta Casa, seria normal e natural que acolhêssemos
o requerimento de retirada. Questões polêmicas que envolvem um
debate mais amplo, a sociedade e outros Poderes devem ser tomadas
de maneira amadurecida, por meio do diálogo, a fim de que a
sociedade compreenda melhor os fundamentos dessa decisão. Os
Deputados e as Deputadas apresentaram preocupações com
eventuais excessos cometidos pelo Ministério Público. Acredito que
essa temática deve ser desenvolvida com o próprio Ministério Público
e a sociedade. No nosso entendimento, de uma maneira talvez
unilateral da Assembléia, a aprovação dessas emendas pode não
contribuir para a evolução do diálogo. Agora, a decisão é soberana.
Respeitamos a decisão da maioria dos Deputados e Deputadas.
Resta-nos, o Deputado Durval Ângelo já mencionou, por meio da
diretoria desta Assembléia, da sua Mesa, do seu Presidente, tratar
com o Ministério Público no mais alto nível as questões subjacentes
ao projeto e também ao conteúdo das emendas. Deixo registrado que
temos um enorme respeito pelo trabalho histórico que o Ministério
Público vem cumprindo. Essa instituição é uma conquista
constitucional. Não podemos confundir a ação de um ou de outro
integrante do Ministério Público com a instituição do Ministério
Público, assim como não podemos admitir que comportamento de um
ou de outro parlamentar ou político no Brasil sirva para retirar a
credibilidade do Parlamento brasileiro. Acho que as instituições, para
serem fortalecidas, devem-se respeitar. Dessa forma, aposto no
diálogo, nesse entendimento, até porque, no caso mineiro, temos um
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Ministério Público digno, atuante, com uma direção que auxilia no
processo de democratização da nossa sociedade. Agora, os excessos
têm de ser discutidos. Não há Poder ou instituição melhor do que a
outra. Temos de eliminar esse tipo de hierarquia. No momento em que
o Legislativo é fragilizado - e fragilizar o Legislativo significa fragilizar a
democracia brasileira - muitas vezes a sociedade é induzida a não
compreender as votações e os processos internos do próprio Poder
Legislativo. Então, acolhendo a decisão, reitero que votamos pela
retirada do projeto, até porque o seu conteúdo, no nosso
entendimento, não é positivo e também porque as emendas são
polêmicas e entendíamos que poderia haver um processo de diálogo
maior, buscando, quem sabe, atingir o mesmo objetivo, mas por um
outro caminho. Assim, acolhemos o resultado e esperamos que
prevaleça o diálogo num processo de fortalecimento do Legislativo
estadual e também do Ministério Público mineiro. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, ainda não concluímos a votação dessa matéria. Votamos
apenas o 1º turno e amanhã queremos votá-la em 2º turno. Gostaria,
no entanto, de tornar clara a posição desta Casa. A Assembléia
Legislativa de Minas Gerais está prestando um relevante serviço às
instituições públicas, todas elas, de Minas Gerais. Em primeiro lugar,
ao próprio Ministério Público, porque tenta delimitar a sua esfera de
atuação como parte de um Poder e não como um Poder. Em segundo
lugar, coloca, de forma bastante clara, a posição do Poder Legislativo
de Minas Gerais, em sua autonomia. Em terceiro lugar, ajudamos o
estabelecimento de uma Justiça mais forte no nosso Estado,
reduzindo o trabalho supérfluo dos Juízes e dos Desembargadores da
nossa terra, em função da parafernália de papéis que os inexperientes
e juvenis Promotores de Justiça encaminham, de forma assoberbada,
para a tentativa de condução do processo jurídico no nosso Estado.
Sr. Presidente, quando dizem que o Ministério Público não faz parte
da Justiça, gostaria de contradizer aqueles que assim raciocinam.
Para o Prefeito perseguido, para o Vereador perseguido, para o
Deputado perseguido por essa instituição que, ao longo dos anos, foi,
sem sombra de dúvida, um braço de um partido político para chegar
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ao poder, que serviu, o tempo todo, a um partido político, ela
precisava ter os seus limites. Não é apenas o Poder Legislativo que
estranha essa interferência. A própria polícia judiciária perdeu a
função.

Nós, Deputados desta Assembléia, não podemos deixar de definir
as águas. O Brasil vive um tempo novo, um momento diferenciado,
em que estamos colocando para fora toda porcaria que há no
ambiente público. Neste instante, é preciso que o Ministério Público se
reconstitua para servir de fato ao País e não a uma facção ou a
interesses outros.

Recebemos, Sr. Presidente, cópia de um pedido da Associação
Nacional do Ministério Público, em que implora que esta Assembléia
tenha dó do Dr. Jarbas e o faz de forma clara em dois dos parágrafos
dessa carta. De forma clara, confessa a existência de briga intestina,
de luta interna no Ministério Público de Minas Gerais. A carta da
Associação Nacional do Ministério Público expõe de forma clara que
no Ministério Público de Minas Gerais há uma luta intestina que está
atrapalhando a administração da Justiça ou interfere diretamente nela.
Não são somente os Srs. Deputados que estão interessados nesse
assunto, nem apenas os perseguidos Prefeitos e Vereadores de
Minas Gerais.

Veja, Sr. Presidente, o que me chegou, entre dezenas de “e-mails”,
de um Delegado de Polícia. Perdoe-me, Deputado Durval Ângelo, não
direi o nome, pois não quero que ele seja perseguido. O texto diz: “Sr.
Deputado, assisti atentamente ao seu pronunciamento, por meio do
qual V. Exa., num momento de rara felicidade, denunciou aos seus
pares e, de resto, a todo o povo mineiro, o comportamento equivocado
do Ministério Público no exercício das suas funções institucionais no
nosso Estado. Realmente o “Parquet”, infelizmente, ainda não
conseguiu delimitar o campo a trilhar no exercício de suas funções. A
sua interferência, com a desculpa do exercício da função de “custos
legis”, em segmentos de outros Poderes é algo não só inadmissível,
mas sobretudo absurdo e indesculpável. O abuso do Ministério
Público no exercício de suas funções em pequenos Municípios do
interior é tamanho que ele não só se excede no exercício das suas
atribuições, mas chega ao cúmulo de estabelecer um sistema
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esdrúxulo e inconstitucional de co-gestão nas administrações
municipais.”.

Encerrarei, Sr. Presidente, dizendo a V. Exa. que a Assembléia
Legislativa de Minas está num processo que encerra amanhã, de
realmente dar ao Ministério Público aquilo que ele não tem hoje, ou
seja, disciplina e hierarquia, disciplina e hierarquia. No Ministério
Público não podem estar-se digladiando as várias facções.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, mantivemos a nossa
posição. Consideramos que os membros do Ministério Público hoje
ganham bem, e muito bem - um salário inicial de quase R$20.000,00 -
e não poderiam ficar sem ter uma posição. Agora vem uma
gratificação de mais 15% sobre o valor do subsídio e ainda a
possibilidade de receberem para fazer plantão aos finais de semana e
feriados. E qual será a fiscalização? Quem fiscalizará o Promotor e
verificará se ele irá trabalhar no feriado ou no final de semana?

Está aqui: “O membro do Ministério Público que integrar a escala de
plantão em finais de semana, em feriados ou em razão de medidas
urgentes poderá fazer jus a indenização fixada por resolução do
Procurador-Geral de Justiça”. Está aqui também: “Resolução do
Procurador-Geral de Justiça disciplinará o pagamento da gratificação
por cumulação de atribuições, no valor de até 15% do valor do
subsídio, ao membro do Ministério Público que for designado, nos
termos do art. 200 desta lei, para atender, concomitantemente, em
substituição, mais de uma Procuradoria de Justiça ou Promotoria de
Justiça na mesma comarca em que for titular”.

Aí o povo não agüenta, é injusto, se formos comparar com o salário
de um professor. Há servidores no Estado que recebem menos que
um salário mínimo. Temos a triste situação dos servidores da área
administrativa e da de saúde. O valor do salário dos policiais é um dos
menores se comparado ao dos outros Estados da Federação. Se
formos ver o valor que recebe um Defensor Público, um Delegado,
constataremos que é equivalente a praticamente os 15% de
gratificação, ou seja, essa gratificação é praticamente o salário que
muitos Delegados e os membros da Defensoria Pública recebem. E
falo isso apenas da gratificação. E ainda tem mais: se forem trabalhar
em plantões nos finais de semana ou nos feriados, receberão
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também. Isso é muito injusto. Eles já recebem R$20.000,00,
praticamente o dobro do que ganha um Deputado.

Portanto, votamos contra o Projeto de Lei Complementar nº 17, do
Procurador-Geral de Justiça, e pela retirada do projeto, mas,
infelizmente, não tivemos votos suficientes. Entretanto, é muito
importante a população ter esse esclarecimento. Infelizmente, não vi
os grandes jornais, a grande imprensa do nosso Estado deixar claro
para a população quanto ganha um Promotor, o que estamos votando
e qual projeto foi votado hoje. Não vi isso em nenhum jornal. A todo
momento colocaram como prioridade a questão da emenda
apresentada por esta Casa.

Gostaríamos que a grande imprensa mostrasse a realidade para a
população de Minas Gerais: o salário do Promotor é quase
R$20.000,00, e estamos aprovando mais 15% de gratificação e a
possibilidade de ele receber para fazer plantões e escalas nos fins de
semana e feriados. Isso é muito injusto, e infelizmente a população
mineira não tem esse conhecimento. Chamo, portanto, a atenção de
toda a imprensa para divulgar o fato de forma clara e objetiva,
mostrando a realidade do que aconteceu hoje na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, nós, do PSDB, e a
ampla maioria desta Casa compreendemos o Projeto de Lei
Complementar nº 17/2007 da seguinte forma. Hoje temos 853
Municípios em Minas, e uma parcela muito grande deles não possui
um Promotor Público. Assim, compreendemos que o Procurador-Geral
de Justiça encaminhou a esta Casa esta proposta: enquanto eu não
puder ter Promotores em número suficiente... Isso é o que desejamos:
desejamos concurso público e a possibilidade de termos Promotores
em todas as cidades mineiras em número suficiente, pois, diga-se de
passagem, sempre disse nesta Casa - e percebo que esse é o
sentimento da grande maioria - que existe um sentimento de respeito
e compreensão de que o Ministério Público é uma instituição
fundamental no Estado de Direito, e queremos que esteja presente em
todas as cidades.

A proposta estabelece a possibilidade de uma gratificação de até o
máximo de 15% para plantões que sejam designados para serem
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realizados e, assim, atenderem a comarcas em que o cargo esteja
vago: ou o Promotor se aposentou e outro ainda não passou no
concurso; ou ainda não houve número suficiente de Promotores; ou a
comarca foi criada e ainda não existe um Promotor atuando. Com
isso, a justiça será feita.

Alguém pode alegar que não quer aumentar, mas, se não
aumentarmos, teremos dificuldades. Não existe a possibilidade de
diminuir o salário. Aliás, essa decisão veio lá do Supremo, da Câmara
Federal, com o teto nacional do Judiciário, o teto nacional do
Ministério Público - são, portanto, decisões anteriores ao Projeto de
Lei Complementar nº 17. O que ocorreu aqui foi decidir se estamos de
acordo em pagar uma gratificação de até 15% em função do número
de plantões que esses Promotores forem fazer para resolver o
problema da cidade que não tem um Promotor designado ou se não
vamos concordar com isso.

Se não se aprova o projeto, fatalmente iríamos ver essas cidades
continuarem sem assistência adequada - alguém que não está sendo
pago não trabalhará. Mas já ganham bem. Ganham bem para
trabalhar de segunda-feira a sexta-feira. E devem ganhar bem, sim.
Uma função como a de Juiz, de Promotor, deve ser bem remunerada.
É triste que haja uma diferença tão grande entre um professor, um
trabalhador, um operário e um profissional dessa natureza. Não fomos
nós que decidimos esses salários. É triste que haja uma diferença tão
grande.

Não podemos deixar cidades do interior sem assistência
jurisdicional. Não podemos deixar as comarcas sem um Promotor, ao
menos que seja em um plantão. Com isso, no nosso entendimento,
estamos contribuindo para levar atendimento a todo cidadão mineiro.
E, simultaneamente, a Assembléia entendeu por bem que deveria
emendar o projeto. Pode haver um ou outro que se manifeste, aqui ou
ali, mas, sob esse aspecto, o que ouvi aqui dentro foi unanimidade.
Acredito até que seria interessante que alguém usasse a palavra para
dizer: eu não concordo que o projeto seja emendado. Ouvi dizer que
não concordava com o aumento de 15%, mas percebi unanimidade da
Casa em dizer o seguinte: “olha, o Ministério Público é uma instituição
pela qual temos um respeito enorme. E, até para continuar tendo um
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respeito enorme, ela precisa também de limites”. Infelizmente não são
todos, um ou outro começa a achar que está acima da lei. E esse
limite que começa a ser colocado não é para tirar a autonomia, e
muito menos para criar privilégio para Deputado. Não está sendo
tirado de qualquer Promotor de qualquer comarca que tiver uma
denúncia contra um Deputado, ou contra o Governador ou contra o
Presidente do Tribunal de Justiça, o direito de se manifestar e de
propor. Ele terá de fazê-lo ao Procurador-Geral de Justiça, que é
hierarquicamente a autoridade máxima do Ministério Público. Aí, sim,
à autoridade máxima. Com toda a estrutura que ele possui, com a
autoridade que lhe é conferida, deverá propor ação. E não deve
vacilar nisso. Deve fazê-lo usando a melhor estrutura que o Ministério
Público possui, que é a da Procuradoria-Geral de Justiça; inclusive as
prerrogativas que ele possui de acionar todos e quantos Promotores
ele quiser para participar da investigação.

Portanto, não se tirou nenhum poder do Ministério Público, não se
estabeleceu nenhum confronto entre esta Casa e o Ministério Público.
Esta Casa respeita o Ministério Público, e deve continuar respeitando-
o e valorizando-o. Aprovar essa gratificação é aprovar plantões, é
aprovar um esforço maior para levar justiça a todos os mineiros. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

Questão de Ordem
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, estamos chegando de uma

audiência pública realizada em Ouro Preto e, na verdade, fiquei
surpreso com essa votação. Para mim, na verdade, trata-se de uma
incoerência grande da Casa, da maioria dos Deputados. É uma
vergonha a Casa votar possibilitando esse aumento - porque, na
verdade, é um aumento para o Ministério Público. O Deputado que me
antecedeu disse que é para garantir que, em cada comarca, tenha
uma assistência. Por que esse mesmo empenho, então, não
encontramos em relação à Defensoria Pública, que ficou mais de 100
dias em greve e, até hoje, não construíram um entendimento? É um
disparate a questão salarial, é vergonhosa. Sinto-me envergonhado
por essa posição da maioria desta Casa. E consolida injustiças -
injustiças em relação às pessoas que prestam serviço público no
Estado de Minas Gerais. Pior, Sr. Presidente. Pelo grande número de
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emendas, pelo tanto de coisas que recebeu, isso deixa uma situação
um pouco constrangedora em relação a acordos e entendimentos
esdrúxulos, infelizmente. Assim, minha declaração de voto, seguindo
a Bancada do PT e o camarada Carlin Moura, do PCdoB, é que meu
voto não é apenas contrário, mas também registro meu protesto e
minha indignação em relação à posição tomada pela maioria desta
Casa. Obrigado.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164, pois fui citado pelo Deputado Getúlio Neiva.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - É regimental. Com a
palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Tive uma surpresa quando insisti para
que o Deputado citasse o partido sobre o qual dizia que sempre
esteve em conluio com o Ministério Público, que sempre foi o braço
político do Ministério Público e que sempre o usou para perseguir, ou
seja, praticamente falando que o Ministério Público seria um núcleo do
PT. Fico admirado que o Deputado Getúlio Neiva, perseguido na
época da ditadura militar, preso nos anos de chumbo da história do
Brasil, faça uma afirmação tão leviana e irresponsável. A Constituição
estabelece que o Ministério Público tem sua ação como apartidária.
Sempre teve. Muito pelo contrário, sempre são partidos de situação
que acusam a ação de Promotores como sendo orientadas pelo outro
partido que está no poder ou na oposição. Destaco que, a partir da
ação do Ministério Público em Minas Gerais, têm-se garantias
fundamentais previstas na Constituição, realmente estabelecidas em
textos legais. Nós, da Comissão de Direitos Humanos, registramos,
noutro dia, a ação do Ministério Público no combate à violência sexual
contra crianças e adolescentes, contra o trabalho escravo, contra a
tortura, contra a violência policial. Sua ação pela garantia de direitos à
saúde. Todas as comarcas do Estado conhecem casos como esses.
Registramos sua ação na defesa do patrimônio público, como
claramente demonstrou em sua luta contra a privatização da Cemig
em Minas Gerais, numa ação firme de defesa do interesse público. O
Deputado, talvez no entusiasmo, na emoção de ter sido vitorioso em
algo que terá conseqüências muito negativas para a política de Minas
Gerais, talvez na emoção de ter tido uma votação tão esmagadora em
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questões delicadas, que precisariam de maior reflexão, embora
algumas sejam legais - não nego -, talvez por isso tenha feito essa
afirmação. Não há dúvida de que a emenda do foro privilegiado -
somos contra qualquer tipo de foro privilegiado - seja constitucional.
Existem quatro decisões no Supremo que dizem isso, que realmente
podem reportar-se somente ao Procurador-Geral para determinados
atos que envolvem membros de poder. Não tenho dúvida disso, mas
acho que ela é incorreta politicamente. Estamos num momento em
que a sociedade brasileira está envolvida com tantas denúncias de
corrupção e tentando superar por meio de uma reforma política que
não sai do papel - os arranjos partidários impedem -; num momento
em que a sociedade brasileira está querendo dar um basta à
impunidade. A violência e a delinqüência comuns na sociedade têm
sua origem, com toda certeza, na impunidade das esferas de governo.
Num momento desses, uma afirmação como aquela não contribuiu
para o debate. Pelo contrário, quem escolhe o Procurador de Justiça é
o Procurador do Estado. Em Minas Gerais, o Governador não é do
PT. O Presidente Lula reconduziu um Procurador-Geral da República
agora, e não se tem conhecimento de nenhuma atitude do
Procurador-Geral favorecendo membro do PT. Portanto, nessa
intervenção, quero fazer um desagravo a uma acusação gratuita, mas,
justifico, é pela emoção. Talvez depois, de cabeça fria, este Deputado
reconsiderará o que disse.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, como V. Exa. percebe,

há apenas 8 parlamentares em Plenário, e seriam necessários 26
para discutir. Portanto solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a
reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 12, 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
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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

1.196/2007
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial,
Agropecuária e de Serviços de Caputira - Aciac -, com sede no
Município de Caputira.

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 1.196/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de
Caputira, que possui como finalidade precípua a defesa das atividades
empresariais dentro de uma ordem econômica fundada na livre
iniciativa e na valorização do trabalho.

Na consecução de seus propósitos, defende perante o poder público
e entidades privadas os direitos e interesses de seus associados;
proporciona assessoria técnica em assuntos de natureza econômica e
jurídica; realiza palestras, seminários e cursos de interesse das
classes que representa; promove atividades recreativas, desportivas,
culturais e filantrópicas.

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

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

nº 1.196/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Zezé Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.214/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.214/2007, do Deputado Zé Maia, pretende

declarar de utilidade pública o Lar São Pedro, com sede no Município
de Limeira do Oeste.

O projeto foi enviado à Comissão de Constituição de Justiça, que o
examinou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma proposta. Vem agora a esta
Comissão para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.214/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Lar São Pedro, com sede no Município de Limeira do Oeste,
instituição beneficente e sem fins lucrativos, que tem como objetivo
principal a prática da caridade por meio de assistência social, que
presta aos carentes daquele Município. Para tanto, mantém lar-
moradia, assistindo as pessoas da terceira idade desamparadas por
meio de atendimento médico e psicológico, além de possibilitar que
elas participem de eventos culturais.

As atividades da referida entidade são voltadas para trabalhos que
desenvolvam as habilidades dos idosos buscando reintegrá-los na
sociedade.

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

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

1.214/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.232/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Movimento Popular de Cidadania e
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Ouvidoria Pública do Município de Santa Luzia, 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 1.232/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Movimento Popular de Cidadania e Ouvidoria Púbica do Município
de Santa Luzia, que possui como finalidade precípua defender perante
o poder público e onde quer que se faça necessário, os direitos, os
interesses e a reivindicação de seus associados.

Na consecução de suas metas, proporciona-lhes assessoria técnica
em assuntos de natureza jurídica; promove a realização de simpósios,
conferências, cursos, seminários e congressos; mantém órgãos de
informações, tais como jornais, revistas, programas de rádio e
televisão; orienta sobre a preservação do meio ambiente.

Dessa maneira, mobiliza os associados para participar de iniciativas
de interesse geral, fomentando a integração e a solidariedade entre
eles e a comunidade.

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

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

nº 1.232/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.265/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública o Lar de Assistência Social Ernestina
Maria de Almeida - LAS-EMA -, com sede no Município de Ipanema.

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 1.265/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Lar de Assistência Social Ernestina Maria de Almeida, com sede no
Município de Ipanema, que possui como finalidade congregar pessoas
idosas, assegurando-lhes bem-estar e o exercício da cidadania. Na
consecução de seus objetivos, oferece-lhes abrigo, vestuário,
alimentação e tratamento de saúde. Dessa maneira, busca a melhoria
da qualidade de vida dos idosos sob seus cuidados, fortalecendo a
sua auto-estima e o sentimento de fraternidade entre eles.

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

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

nº 1.265/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.274/2007

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 Conselho Central de São João
Nepomuceno da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de São João 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 1.247/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho Central de São João Nepomuceno da Sociedade de São
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Vicente de Paulo, com sede no Município de São João Nepomuceno,
que possui como finalidade primordial coordenar, promover e executar
todas as atividades vicentinas, por atribuição do Conselho
Metropolitano de Juiz de Fora.

Dessa maneira, promove encontros, cursos, retiros, palestras;
mantém as escolas denominadas Antônio Frederico Ozanam; divulga
as diretrizes do Conselho Metropolitano de Juiz de Fora; estabelece
diálogos e parcerias com os órgãos do poder público, bem como com
outras entidades de assistência social.

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

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

nº 1.274/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 10/2007

Comissão Especial
Relatório

Subscrita por mais de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e
tendo como primeiro signatário o Deputado Dalmo Ribeiro, a
proposição em epígrafe visa a acrescentar dispositivo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Carta mineira.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007, foi a proposição
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 Proposta de Emenda à Constituição nº 10/2007 tem o escopo de

introduzir dispositivo no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado para assegurar, ao detentor de
função pública da administração direta, autárquica e fundacional dos
Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
admitido por prazo determinado, no ato de sua dispensa, indenização
por ano de serviço prestado ao Estado, correspondente a 200% do
seu vencimento mensal. Além disso, a proposição prevê que o
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servidor indenizado por ocasião de sua dispensa não poderá ser
reconduzido ao serviço público estadual no prazo de 12 meses
contados da data da efetiva indenização, salvo por nomeação
decorrente de aprovação em concurso público.

O detentor de função pública é uma espécie de agente público que
não titulariza cargo nem emprego público, embora exerça atividade
administrativa permanente na administração direta dos Poderes do
Estado, no Ministério Público e no Tribunal de Contas e nas entidades
autárquicas e fundacionais, com fundamento no art. 20 da Carta
mineira, com a redação dada pela Emenda à Constituição nº 49, de
2001. Assim, na administração pública estadual coexistem servidores
ocupantes de cargo público em caráter efetivo ou em comissão,
empregados públicos detentores de empregos públicos ou designados
para função de confiança e detentores de função pública.

Os ocupantes de cargo público efetivo ou comissionado e os
detentores de função pública submetem-se às normas estatutárias, ao
passo que os ocupantes de emprego público sujeitam-se à legislação
trabalhista, nos termos da Lei Complementar nº 73, de 2003, que
disciplina o regime de emprego público na administração direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo e dá outras providências.

No caso em tela, interessa-nos diretamente a categoria de
servidores denominada de função pública, cuja disciplina jurídica
básica consta na Lei nº 10.254, de 1990, que instituiu o regime jurídico
único do servidor público civil do Estado. O art. 2º dessa lei, fiel aos
parâmetros da Constituição do Estado que os detentores de função
pública exercem atividade administrativa permanente, da mesma
forma que os ocupantes de cargo público efetivo ou comissionado.
Nesse particular, o ordenamento jurídico mineiro é claro ao
estabelecer a natureza da atividade desempenhada por tais
servidores administrativos, que, mesmo não titularizando cargos
públicos, exercem função estatal e submetem-se ao complexo de
normas jurídicas aplicáveis aos tradicionais funcionários públicos.

A rigor, a citada Lei nº 10.254 não contém o regime jurídico dos
servidores públicos civis do Estado, das autarquias e das fundações
públicas, pois tal regime pressupõe a fixação de direitos, vantagens,
deveres e proibições. Esse diploma normativo limita-se a determinar



1039

que tal regime é único e tem natureza estatutária, no escopo de evitar
a instituição do regime celetista como o regime comum na
administração pública estadual, tese que se tornou vitoriosa na
doutrina e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ademais, o
art. 4º dessa lei transformou em detentores de função pública os
servidores da administração direta, autárquica e fundacional
ocupantes  de emprego regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT - e estabeleceu os critérios e condições para a
designação desses servidores, a par de outras disposições correlatas.

É a Lei nº 869, de 1952, que contém o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado e constitui a disciplina jurídica por excelência
quando se cogita de regime jurídico do servidor, norma que foi erigida
à categoria de lei complementar por força do art. 65, § 2º, III, da Carta
mineira, entre outros diplomas normativos.

Uma vez enunciadas, ainda que de forma sucinta, as linhas básicas
da figura do detentor de função pública e os principais diplomas que
tratam desses servidores, cabe-nos, agora, analisar o conteúdo e a
finalidade da proposição.

Os detentores de função pública, na sua grande maioria, não
ingressaram no serviço público por meio de concurso, razão pela qual
não desfrutam do benefício da estabilidade, que é uma garantia
constitucional de permanência no serviço, embora vinculada ao cargo,
a qual abrange apenas os servidores nomeados para cargos de
provimento efetivo que tenham cumprido o estágio probatório. Este,
pelas regras atuais, tem a duração de três anos, e a aquisição da
estabilidade dependerá de avaliação especial de desempenho por
comissão instituída para essa finalidade, conforme prescreve o § 4º do
art. 41 da Constituição da República, introduzido pela Emenda à
Constituição nº 19, de 1998. A par dessa estabilidade prevista na
parte permanente da Lei Maior, existe também a estabilidade
excepcional de que trata o art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da mencionada Constituição, a qual
assegurou o direito de permanência no serviço público a servidores
que não se submeteram ao concurso público, desde que tivessem
pelo menos cinco anos de efetivo exercício na data da promulgação
da Constituição Federal.
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Ora, muitos detentores de função pública não foram alcançados por
essa estabilidade extraordinária e, apesar de exercerem atividade
administrativa permanente, podem ser exonerados do serviço público
a qualquer momento, por questões de conveniência administrativa,
independentemente de decisão judicial ou processo administrativo.
Isso porque não gozam da garantia inerente ao servidor efetivo e
estável, cujo procedimento de dispensa é mais rigoroso, por força da
própria Constituição.

Como a situação jurídica desses servidores administrativos é
delicada e desconfortável, em razão da possibilidade de exoneração a
qualquer tempo, os mentores da proposição em comento visam a
instituir uma compensação econômica no caso de eventual
desligamento do serviço público. Assim, a indenização prevista, que
corresponde a 200% do valor do vencimento mensal do servidor por
ano de serviço prestado ao Estado, é uma forma de estimular esses
agentes a recomeçar sua vida profissional, principalmente porque o
ingresso no mercado de trabalho está cada vez mais difícil, devido à
competição acirrada entre os candidatos e à reduzida oferta de
trabalho. Nessa linha de raciocínio, pode-se verificar que a medida
prevista na proposta fundamenta-se no princípio da eqüidade, pois,
em última análise, proporciona amparo financeiro a pessoas que,
durante muito tempo, contribuíram com sua força de trabalho, direta
ou indiretamente, para o bom desempenho da função estatal e a
realização do interesse coletivo.

Extrai-se do conteúdo da proposição em exame que, uma vez
indenizado por ocasião da dispensa, o detentor de função pública não
poderá ocupar cargo comissionado ou função de confiança na
administração pública estadual por prazo de 12 meses contados da
data da efetiva indenização, salvo se se tratar de nomeação para
cargo efetivo, em virtude de aprovação em concurso público. O
objetivo desse comando é impedir que a indenização seja utilizada
como simples premiação pela perda da função pública. Assim, na
hipótese de dispensa sem motivo justo, o servidor somente retornará
ao serviço público, dentro do período previamente estabelecido, se
lograr aprovação em concurso para cargo público efetivo ou emprego
público.
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Apesar de a proposta fundamentar-se no princípio da eqüidade e
objetivar tratamento justo a essa categoria de servidores não
protegida pela estabilidade excepcional do art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da
República, merece aprimoramentos para não comprometer a
interpretação do futuro preceito constitucional.

Ora, o termo “dispensa”, a que se refere o comando principal do
dispositivo, tem sentido amplo e pode abranger tanto os casos de
exoneração por conveniência administrativa quanto os casos de
demissão decorrentes de penalidade funcional. Ora, a interpretação
mais adequada é que apenas os servidores exonerados por
determinação estatal farão jus a essa indenização, o que exclui do
benefício os servidores demitidos. Isso porque a demissão, seja
decorrente de sentença judicial, seja proveniente de processo
administrativo, tem natureza punitiva e pressupõe comportamento
irregular do agente público. Logo, não estaria coerente com os
princípios que norteiam a administração pública, especialmente os da
moralidade e da razoabilidade, que os detentores de função pública
demitidos fossem beneficiados com essa indenização. Assim, se a
dispensa do servidor resultar de juízo discricionário da administração,
que envolve questões atinentes à conveniência e à oportunidade da
medida tomada em face do caso concreto, não há que falar em culpa
do agente ou comportamento irregular. Nesse caso, a perda da função
pública implicaria indenização.

No entanto, se o próprio servidor der causa a sua demissão em
virtude de conduta incompatível com o Estatuto dos Servidores
Públicos ou com o regulamento da instituição a que serve, está-se
diante de dispensa a bem do serviço público. No caso em tela, a
perda da função pública é uma penalidade funcional, não havendo
razão para que o servidor demitido seja alcançado pelo benefício, sob
pena de premiar o infrator por comportamento ilegal, o que contraria a
lógica do sistema normativo.

Quanto à indenização devida ao detentor de função pública
exonerado, a qual corresponde a 200% do seu vencimento mensal por
ano de serviço prestado ao Estado, parece-nos que esse percentual é
extremamente benéfico para o servidor e totalmente desfavorável ao
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poder público. É preciso haver um equilíbrio entre as benesses
atribuídas a tais servidores e a capacidade econômica do Estado para
honrar seus compromissos, sem comprometer a política do governo
de contenção de gastos. Diante desse quadro político, que é uma
realidade em Minas Gerais, e levando em conta o acentuado número
de servidores dessa natureza que trabalham na administração pública
direta, autárquica e fundacional, entendemos que essa indenização
deve corresponder a 100% (cem por cento) do seu vencimento
mensal. Isso porque a referência básica para a fixação de
indenizações desse teor é o valor do vencimento do servidor, e não o
dobro ou o triplo de sua retribuição pecuniária mensal.

No escopo de introduzir tais alterações na proposição original e de
facilitar a exegese futura do dispositivo, apresentamos o Substitutivo
nº 1, na conclusão desta peça opinativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição nº 10/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias o seguinte art. 130:
“Art. 130 - Ao detentor de função pública da administração direta,

autárquica e fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público
e do Tribunal de Contas admitido por prazo determinado, será
assegurado, no ato de sua exoneração, indenização por ano de
serviço prestado ao Estado, correspondente a 100% (cem por cento)
do seu vencimento mensal.

§ 1º - O detentor de função pública indenizado na forma do disposto
no “caput” deste artigo não poderá ser reconduzido ao serviço público
estadual no prazo de doze meses contados da data da efetiva
indenização, exceto em caso de nomeação decorrente de concurso
público.

§ 2º - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica ao detentor de
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função pública demitido em virtude de sentença judicial transitada em
julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa.”.

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

Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Fábio Avelar, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 393/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei nº 393/2007
“dispõe sobre a comprovação do registro na respectiva entidade de
fiscalização profissional, para investidura em cargos, empregos ou
funções na administração pública direta, indireta, autárquica ou
fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo de Minas Gerais e dá
outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, consoante o disposto no Regimento
Interno.

Fundamentação
Nos termos do art. 1º da proposta, a investidura em cargos,

empregos ou funções na administração pública direta, indireta,
autárquica ou fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo de
Minas Gerais bem como a nomeação para cargos em comissão de
livre provimento para os quais é exigida habilitação profissional de
nível superior serão precedidas da comprovação de registro no
Conselho Regional de Fiscalização Profissional.

Dispõe o inciso XIII do art. 5º da Constituição da República que é
livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer. As profissões
regulamentadas em leis específicas, que trazem a exigência do
registro profissional, devem ser exercidas somente se o profissional
estiver devidamente registrado no órgão competente. Todo
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empregador, da esfera pública ou privada, antes que o futuro
empregado inicie as atividades, deve aferir se ele está legalmente
habilitado para trabalhar. Esse, portanto, é um dos requisitos para a
investidura em cargos, empregos ou funções na administração pública
direta e indireta dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios.
Nesse sentido, a proposta em epígrafe tem plena sustentação jurídica.

Ademais, como mostra o autor, a proposta não versa, direta ou
indiretamente, sobre a criação de cargos, funções ou empregos nem
sobre a criação, a estruturação e as atribuições de órgãos da
administração pública, razão pela qual não apresenta vício de
iniciativa, à luz do disposto no art. 66 da Constituição mineira.

Por outro lado, a referência feita aos conselhos profissionais não
interfere nas competências nem na forma de atuação, assunto sob a
responsabilidade normativa da União. Portanto, não há que se falar
em vício de competência. Do ponto de vista orçamentário e financeiro,
a proposta não traz despesa para os cofres públicos.

Por último, não é válido o argumento de que a proposta versa sobre
regime de servidor púbico, uma vez que ela não dispõe sobre a
relação jurídica instituída entre o Estado e os seus agentes, mas
apenas veicula uma obrigação estatal decorrente de normas da
legislação federal.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 393/2007.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 535/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe estabelece normas para o fornecimento, por estabelecimento
comercial, de sacola plástica ao consumidor.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Posteriormente, a Comissão de Defesa do Consumidor e do
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Contribuinte exarou seu parecer 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, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VII,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela torna obrigatória a impressão em caracteres

visíveis da capacidade volumétrica e da carga máxima suportada
pelas sacolas plásticas utilizadas para embalagem e transporte de
produtos adquiridos em estabelecimento comercial varejista, assim
como exige que essas sacolas sejam providas de alça.

O autor, em sua justificação, alega que as sacolas plásticas
fornecidas por estabelecimentos comerciais com a finalidade de
embalar produtos podem oferecer sérios riscos ao consumidor,
chegando a comprometer a sua integridade física. Trata-se, assim, de
iniciativa de grande importância para proteção e defesa do
consumidor.

A Comissão de Constituição e Justiça afirmou que o inciso I do art.
6º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor estabelece que é
direito básico do consumidor a proteção da vida, da saúde e da
segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento
de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Além
disso, concluiu que, do ângulo jurídico, o projeto tem condições de
prosperar nesta Casa.

Por seu turno, a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte verificou que a medida proposta é compatível com os
interesses dos consumidores, que devem encontrar, no mercado,
embalagens que ofereçam absoluta segurança, o que se traduz em
proteção à saúde e à vida dos cidadãos. Segundo essa Comissão, a
impressão desses dados evitará a ocorrência de graves problemas.
Ao final de seu parecer, propôs o Substitutivo nº 1, que abrange
embalagens feitas com qualquer material.

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 proposição não encontra óbice do ponto de vista
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financeiro ou orçamentário. O projeto dispõe sobre relações entre dois
agentes da esfera privada, o consumidor e o comerciante, das quais o
Estado não é participante. A matéria não gera custo para os cofres
públicos, nem tampouco apresenta repercussão nas finanças
públicas.

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

Projeto de Lei nº 535/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Agostinho Patrús Filho -

Rêmolo Aloise - Antônio Júlio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 612/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 863/2003, feito a pedido do Deputado Weliton Prado, dispõe
sobre o financiamento para a formação de cooperativas com a
finalidade de coletar materiais inorgânicos passíveis de reciclagem.

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 na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo, que opinou pela aprovação do
Projeto de Lei nº 612/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda 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 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.

A Comissão de Constituição e Justiça, além de não vislumbrar óbice
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de natureza jurídico-constitucional a impedir a normal tramitação da
proposição, evidenciou, nos termos do art. 174, § 2º, da Constituição
Federal, que ao poder público incumbe, na forma da lei, apoiar e
estimular o cooperativismo e outras formas de associativismo. Esse
apoio e estímulo se dão, principalmente, através de prestação de
assistência técnica e de incentivos financeiros e creditórios especiais,
necessários à criação, ao desenvolvimento e à integração das
entidades cooperativas, nos termos da Lei Federal nº 5.764, de
16/12/71. Acrescentou que a gratuidade dos atos de registro da Junta
Comercial de Minas Gerais - Jucemg - contraria o art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, bem como o Decreto-Lei nº 2.056, de
19/8/83, que dispõe sobre a retribuição dos serviços de registro de
comércio e dá outras providências. Ressaltou, ainda, que a Lei
Federal nº 7.695, de 20/12/88, excepcionou do pagamento de
emolumentos comerciais os atos praticados pelas microempresas
definidas pela legislação federal. Para corrigir tais vícios, apresentou
proposição substitutiva, alterando a Lei nº 13.766, de 30/11/2000.

A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
informou que o projeto tem cunho nitidamente social e que, a despeito
da falta de uma política estadual mais efetiva para esse segmento da
atividade econômica, se registra a existência de associações bem-
sucedidas, cuja atuação, além de trazer muitos benefícios ambientais,
tem proporcionado o sustento de faixas bem pobres da população, a
exemplo da 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. Acrescentou que essa é a solução mais
adequada para o enfrentamento do problema da inserção social de
pessoas hipossuficientes no mercado formal de trabalho. Apresentou
a Emenda nº 1, que priorizou as linhas de crédito com condições
especiais para as associações e cooperativas formadas por pessoas
de baixo poder aquisitivo.

Os atos de registro da Jucemg e outros pagamentos não têm sido
óbice para o desenvolvimento e crescimento de associações bem-
sucedidas, tal como é o caso da Asmare, no Estado de Minas Gerais.
Importante é a criação de linhas de crédito com condições especiais e
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o apoio técnico à execução dos objetivos das associações e
cooperativas no âmbito estadual, estabelecendo, definitivamente, a
parceria entre o governo estadual e a sociedade mineira. O projeto
objetiva estruturar e dar suporte a essas associações ou cooperativas,
que melhoram e revitalizam a qualidade de vida da população urbana,
através do reaproveitamento de vários materiais e produtos
descartados, atendendo a necessidades presentes da sociedade sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as
suas próprias necessidades. Resumindo, possibilitando
desenvolvimento sustentável.

O projeto reveste-se de incontestável importância, pois promove a
inclusão social, a proteção, a conservação e a preservação do meio
ambiente, além de promover a circulação de mercadorias e da
geração de riqueza e renda em sentido amplo.

Do ponto de vista financeiro, o projeto na forma do Substitutivo nº 1
não gera aumento de despesa para o Estado, uma vez que haverá o
ressarcimento, por parte das associações e das cooperativas, dos
valores transacionados nas respectivas linhas de crédito.

Conclusão
Em face 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, apresentada pela
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Rêmolo Aloise - Antônio

Júlio - Sebastião Helvécio - Delvito Alves - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 634/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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.

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 na
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forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão
de Saúde, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação do projeto
na forma do substitutivo apresentado.

Agora vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a prestação de serviços

públicos de saneamento básico e estabelece, entre outros
dispositivos, 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.

Saneamento básico compreende um conjunto de ações para
fornecimento de água tratada à população e escoamento e tratamento
de esgoto. Trata-se de um processo que envolve desde a captação da
água, seu tratamento, sua adução e distribuição até o escoamento e o
tratamento do esgoto, de forma que a água utilizada por uma cidade
retorne limpa à natureza, podendo ser reutilizada para qualquer de
suas funções.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-
constitucional, promoveu alterações no projeto por meio do
Substitutivo nº 1, uma vez que a proposição trata de matéria
semelhante à constante na Lei nº 11.720, de 1994, que dispõe sobre a
Política Estadual de Saneamento Básico e dá outras providências.
Entendeu ainda essa Comissão que as diretrizes do projeto original
ferem a autonomia municipal quanto à organização e à prestação de
serviços de saneamento básico, consagrada no art. 30, V, da
Constituição Federal.

Efetivamente, a doutrina, a jurisprudência e a legislação reconhecem
que, considerando a ausência de norma federal disciplinando a
matéria, a competência para prestar os serviços de saneamento
básico é dos Municípios. Tanto é assim, que, em Minas Gerais, a
maioria dos Municípios celebra contrato de concessão de serviço
público a ser prestado pela Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa-MG. Analisando as informações operacionais da
Copasa-MG referentes ao ano de 2006, constantes no “site” da
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empresa (www.copasa.com.br), verificamos que, no que se refere a
esgotamento sanitário, a população beneficiada pelos serviços da
Companhia atingiu 5.900.000 habitantes, representando cerca de 30%
da população urbana do Estado.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto não apresenta
impacto negativo para as finanças públicas. Com o tratamento de
esgoto, haverá grande economia para os cofres públicos,
considerando o custo que se impõe ao Estado e aos Municípios, nos
gastos com saúde, derivado de problemas de cursos d’água poluídos
por esgotamento sanitário. Entendemos, portanto, que o impacto
financeiro, em longo prazo, certamente será positivo.

Consideramos, porém, que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, não preservou alguns aspectos
importantes da proposição, tais como a apresentação do cronograma
de implantação das estações de tratamento de esgoto por parte das
concessionárias e a suspensão imediata da cobrança de tarifa de
esgoto na localidade, em caso de descumprimento da lei. Por isso
apresentamos o Substitutivo nº 2, que preserva esses aspectos e
retira dois dispositivos do projeto original cuja regulamentação cabe
aos Municípios.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 634/2007,

no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido, e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Dispõe sobre a prestação de serviços públicos de saneamento

básico.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os serviços públicos de saneamento básico compreendem:
I - os sistemas de abastecimento de água, definidos como o

conjunto de obras, instalações e equipamentos que têm por finalidade
captar, aduzir, tratar, reservar e distribuir água;

II - os sistemas de esgoto, definidos como o conjunto de obras,
instalações e equipamentos que têm como finalidade coletar, recalcar,
transportar e tratar previamente ao destino final as águas residuárias
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ou servidas;
III - o sistema de coleta, reciclagem, tratamento e disposição final

dos lixos urbano, doméstico e industrial.
Art. 2º - Ficam as concessionárias de serviço público de saneamento

básico obrigadas a apresentar cronograma de implantação de Estação
de Tratamento de Esgoto - ETE - em todas as localidades por elas
operadas.

Art. 3º - Na elaboração do cronograma a que se refere o artigo
anterior, serão priorizadas as localidades de acordo com os seguintes
critérios:

I - maior volume de esgoto produzido e lançado sem tratamento;
II - maior grau de deterioração do meio ambiente, em virtude do

lançamento de esgoto não tratado.
Art. 4º - A concessionária do serviço público de saneamento básico

terá prazo de até dez anos para a implantação do serviço de
tratamento de esgoto nas localidades onde haja cobrança de tarifa de
esgoto por período superior a cinco anos.

Parágrafo único - O não-cumprimento do disposto no “caput” deste
artigo implicará a suspensão imediata da cobrança de tarifa de esgoto
na localidade.

Art. 5º - O cronograma a que se refere o art. 2º será enviado para
apreciação do Poder Legislativo competente em até cento e oitenta
dias contados da publicação desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Rêmolo Aloise - Antônio

Júlio - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 766/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 766/2007
institui nos órgãos estaduais programa de estágio destinado a alunos
do ensino médio técnico de escolas profissionalizantes e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 13/4/2007, a proposição
foi distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
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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 em exame objetiva instituir um programa de seleção de

estagiários oriundos de escolas técnicas, em nível profissionalizante,
no âmbito da administração pública direta do Estado.

Segundo a proposição, o preenchimento das vagas ocorrerá
mediante processo seletivo simplificado, por meio de edital, limitando-
se a participação a jovens de até vinte e um anos de idade que
estejam cursando o ensino médio técnico-profissionalizante.

Quanto à forma de remuneração, esta será feita por meio de
concessão de bolsa-estágio, cujo valor será definido pelo Poder
Executivo.

Ainda segundo o projeto, a duração do estágio será de doze meses,
em caráter improrrogável, com a carga horária de quatro horas diárias.

É preciso dizer que, no plano federal, foi editada a Lei nº 6.494, de
7/12/77, que dispõe sobre os estágios de estudantes de
estabelecimento de ensino superior e ensino profissionalizante do 2º
grau e supletivo e dá outras providências. Tal lei foi alterada pela Lei
nº 8.853, de 23/3/94. Trata-se de diploma normativo cujo campo de
incidência alcança todo o território nacional.

Já no plano estadual, foi editada a Lei nº 10.141, de 24/4/90, que
dispõe sobre a manutenção, pelos órgãos públicos, de quadros de
estudantes estagiários. Posteriormente, esse diploma legal foi
revogado pela Lei nº 12.079, de 12/1/96, que dispõe sobre estágio
para estudante em órgão e entidade da administração pública.

Identificadas as matrizes legislativas concernentes à matéria em
exame, cumpre volver nossa atenção para o projeto objeto deste
parecer.

Não obstante o louvável objetivo almejado pela proposição, qual
seja propiciar emprego e experiência profissional para jovens
estudantes de cursos profissionalizantes, é preciso dizer que o projeto
não tem como prosperar nesta Casa Legislativa, por versar sobre
matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo. Trata-se, pois, de
vício de ordem formal, já que incumbe ao Poder Executivo a iniciativa
de leis que concernem à organização e ao funcionamento da
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administração pública. No caso em exame, cuida-se de editar norma
legal atinente à questão de recursos humanos, mais especificamente
a admissão de estagiários estudantes de cursos profissionalizantes,
com a previsão de atribuições para a Secretaria de Educação com
vistas à organização do programa de estágio e do processo seletivo,
bem como à definição do número de vagas a serem ofertadas aos
estagiários.

Cumpre enfatizar que a regra de reserva de iniciativa confere
densidade normativa ao princípio da separação dos Poderes, pedra
de toque de nosso sistema jurídico-constitucional. A violação dessa
regra importa, pois, em quebrantar o princípio da separação dos
Poderes, na medida em que configura usurpação, por parte do Poder
Legislativo, de prerrogativas institucionais constitucionalmente
outorgadas ao Poder Executivo.

Isso posto, impõe-se concluir, nos estritos limites do juízo de
admissibilidade ao qual está adstrita esta Comissão, que a matéria
não tem como prosperar, sob pena de violação da regra instituidora de
reserva de iniciativa, de que resulta a quebra do princípio da
separação dos Poderes.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 766/2007.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 983/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº
983/2007 “dispõe sobre o fornecimento e o uso obrigatório de colete à
prova de balas como equipamento de proteção individual para
agentes que especifica”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007, o projeto foi
analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.
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Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da
proposição, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por objetivo assegurar o uso de colete

à prova de balas pelos agentes públicos que menciona: para os
policiais militares seria componente ordinário do fardamento; para os
policiais civis, obrigatório no atendimento a ocorrências que possam
colocar em risco sua integridade física; e para os agentes
penitenciários, equipamento indispensável nas atividades de guarda
de presídios e escolta de presos.

Como bem notou a Comissão de Constituição e Justiça, o tema está
parcialmente normatizado pela Lei nº 12.223, de 1996, que obriga o
Estado a fornecer equipamento de segurança ao policial civil.
Tomando esse dado como premissa e atendendo ao disposto no art.
13 da Lei Complementar nº 78, a referida Comissão apresentou
substitutivo ampliando o escopo da lei existente, assegurando
isonômico tratamento para policiais civis e militares e agentes
penitenciários.

A questão tratada na proposição é altamente meritória. Afinal, a
complexidade das atividades ligadas à defesa social e o risco inerente
a grande parte delas obrigam a adoção contínua de instrumentos
administrativos aptos a assegurar padrões de segurança mais
elevados para os trabalhadores da segurança pública. É nessa esteira
que se apresenta o projeto de lei em análise.

O fornecimento, em geral, de equipamentos de segurança
suficientes para os agentes públicos que operam no sistema de
defesa social é condição essencial para o sucesso das políticas
públicas por eles executadas. Especificamente, conforme expressa o
núcleo fundamental do projeto, deve-se garantir o uso de colete à
prova de balas em determinadas situações: permanentemente, para o
policiamento ostensivo e para a guarda e escolta de presos, e, sempre
que necessário, em operações da polícia de investigação.

Consoante essas constatações, verificamos que a proposição deve
prosperar e, considerando argumentos contidos em sua justificação e
no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, merecer desta
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Comissão a apresentação do Substitutivo nº 2.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº
983/2007 na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Altera o art. 1º da Lei nº 12.223, de 1º de julho de 1996, que obriga o

Estado a fornecer equipamento de segurança ao policial civil.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 12.223, de 1º de julho de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - O Estado fornecerá equipamento de segurança ao policial

civil, ao policial militar e ao agente de segurança penitenciário.
§ 1º - Para os fins desta lei consideram-se equipamentos de

segurança, entre outros, revólveres, munições, algemas e coletes à
prova de bala.

§ 2º - O colete à prova de bala será fornecido obrigatoriamente nos
seguintes casos:

I - ao policial militar, como peça integrante do fardamento;
II - ao policial civil, nas ocorrências que coloquem em risco sua

integridade física;
III - ao agente penitenciário, nas atividades de escolta de presos e

guarda de presídios.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente e relator - Luiz Tadeu Leite - Paulo

Cesar - Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.175/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em
epígrafe “dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação de
nascimentos sem identificação de paternidade à Defensoria Pública”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/5/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos
Humanos para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento
Interno.
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Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em comento determina que os oficiais de registro civil das

pessoas naturais ficam obrigados a remeter, mensalmente, ao núcleo
da Defensoria Pública da circunscrição a relação por escrito dos
registros de nascimento, lavrados em seus cartórios, nos quais não
conste a identificação de paternidade. Determina, ainda, que essa
relação deve conter todos os dados previstos no ato do registro de
nascimento, especialmente o endereço da mãe do recém-nascido, seu
número de telefone, caso o possua, bem como o nome e o endereço
do suposto pai, se este tiver sido indicado pela genitora quando da
lavratura do registro. A proposição estabelece também que deverá ser
informado, na lavratura desses registros, que as genitoras têm o
direito de propor, em nome da criança, a competente ação de
investigação de paternidade visando à inclusão do nome do pai no
referido registro de nascimento.

À primeira vista, pode parecer que o projeto sob comento contém
disposições atinentes a registros públicos, o que não é verdade – nem
poderia fazê-lo –, pois o assunto se enquadra no domínio legislativo
da União, conforme prevê o art. 22, XXV, da Constituição da
República. Isso porque a proposição não estabelece quais
informações ou elementos deverão constar nesses documentos nem
as condições ou os requisitos para sua obtenção pelos interessados,
tema que, a nosso juízo, deve ser determinado em lei federal.

No âmbito da União, a Lei nº 8.935, de 1994, que regulamenta o art.
236 da Constituição Federal e dispõe sobre serviços notariais e de
registro, conhecida como “Lei dos Cartórios”, define serviços notariais
e de registro como os “de organização técnica e administrativa
destinados a garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e a
eficácia dos atos jurídicos”. Ao tratar das atribuições e das
competências dos oficiais de registros, o art. 12 da citada lei federal
estabelece genericamente que aos oficiais de registros civis das
pessoas naturais compete “a prática dos atos relacionados na
legislação pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos,
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independentemente de prévia distribuição”. Nesse caso, está-se
diante de uma prerrogativa extremamente ampla, que pouco esclarece
em matéria de atribuição dos oficiais de registro.

Por outro lado, o projeto não atribui competência à Defensoria
Pública, mas, tão-somente, prevê a remessa de informações
constantes nos registros de nascimentos lavrados em seus cartórios à
citada instituição, a par de outras providências, no escopo de
fortalecer a família e facilitar a propositura da ação de paternidade. As
atribuições da Defensoria Pública constam no art. 129 da Carta
mineira e, de forma mais detalhada, na Lei Complementar nº 65, de
2003, que organiza a instituição. O art. 5º, IX, dessa lei determina a
competência do órgão de que se cogita para “exercer a defesa da
criança e do adolescente”. O inciso IX do art. 45 do mesmo diploma
prevê explicitamente a competência do Defensor Público para
“exercer a defesa da criança e do adolescente, em especial nas
hipóteses previstas no art. 227 da Constituição da República”, ao
passo que o inciso XVII estabelece a competência desses
profissionais do Direito para “diligenciar as medidas necessárias ao
assentamento de registro civil de nascimento de criança e
adolescente”.

Quanto à iniciativa para a apresentação do projeto, pode parecer
que o assunto se enquadra na competência do Presidente do Tribunal
de Justiça, o que não é o caso, pois uma leitura atenta do art. 66, IV,
“a”, da Carta mineira demonstra que essa autoridade goza da
prerrogativa para a “fixação de vencimentos dos serviços auxiliares e
dos juízos que lhes forem vinculados” (grifo nosso), a par de outras
atribuições, o que não se confunde com a matéria prevista no projeto
em análise. Nesse particular, é oportuno assinalar que a Lei
Complementar nº 59, de 2001, que contém a organização e a divisão
judiciárias do Estado, não estabelece competência para os oficiais do
registro civil, limitando-se a estabelecer, no tocante à matéria em
questão, os serviços que deverão funcionar na sede das comarcas,
entre os quais se encartam os de registro civil das pessoas naturais.
Tal exigência consta no art. 6º, § 5º, da citada lei complementar.

Dessa forma, além de o assunto inserir-se no domínio do Estado,
não vislumbramos vício formal de iniciativa, embora as atividades
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exercidas pelos notários e pelos registradores se submetam à
fiscalização do Poder Judiciário, conforme determina o art. 236, § 1º,
da Constituição Federal.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.175/2007.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente  -  Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 3/2007
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 3/2007, de a utoria de mais
de um terço dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como
primeiro signatário o Deputado Sargento Rodrigues, revoga o
parágrafo único e acrescenta parágrafos ao art. 38 da Constituição do
Estado.

Aprovada no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no, vem agora a
proposta 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.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 3/2007
Dá nova redação ao § 1° do art. 36 e ao parágrafo ú nico do art. 38

da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O § 1° do art. 36 e o parágrafo único do art. 38 da

Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 36 - (...)
§ 1° - As exceções ao disposto no inciso III, alíne as “a” e “c” do

“caput” deste artigo, 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 estabelecidas em lei complementar.

(...)
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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 § 4° do art. 40 d a Constituição
Federal.”.

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

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 17/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar nº 17/2007, de autoria do
Procurador-Geral do Estado, que altera dispositivos da Lei
Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a
organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências, foi aprovado no 2º turno na forma do Substitutivo
n° 1 ao vencido no 1° turno, com a Emenda n° 1, des tacado e
rejeitado o inciso II do art. 67 da Lei Complementar n° 34, de 1994, a
que se refere o art. 6° 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 § 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 COMPLEMENTAR Nº 17/2007
Altera a Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, que

dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 2° do art. 18 da Lei Complementar n° 34, de 12 de

setembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 18 - (...)
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§ 2° - Resolução do Procurador-Geral de Justiça dis ciplinará o
pagamento da indenização decorrente da designação prevista no
inciso XLIV do “caput” deste artigo.”.

Art. 2º - O inciso XIX do “caput” do art. 33 da Lei Complementar n°
34, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentado ao artigo o seguinte § 7°:

“Art. 33 - (...)
XIX - determinar a suspensão do exercício funcional de membro do

Ministério Público, em caso de verificação de incapacidade física ou
mental ou por participação em atividade político-partidária, salvo
quando em decorrência de suas funções institucionais;

(...)
§ 7° - O convênio com os Poderes Executivo ou Legis lativo do

Estado ou de Município que envolva a cessão de bens ou de
servidores desses poderes será firmado pelo Procurador-Geral de
Justiça, mediante aprovação prévia do Conselho Superior do
Ministério Público.”.

Art. 3º - Ficam acrescentados ao art. 39 da Lei Complementar nº 34,
de 1994, os seguintes incisos XXVIII a XXXII, renumerando-se o
inciso XXVIII como XXXIII, e os seguintes §§ 3º e 4º, ficando a lei
acrescida dos Anexos II e III, na forma do Anexo desta lei, e passando
o Anexo da Lei Complementar nº 34, de 1994, a vigorar como Anexo I:

“Art. 39 - (...)
XXVIII - examinar em até noventa dias as informações e os

relatórios encaminhados por Comissão da Assembléia Legislativa
relativos a denúncia ou reclamação apresentada por qualquer pessoa
sobre irregularidade ou abuso cometido por membro do Ministério
Público, dando o encaminhamento que for de direito e instaurando, se
for o caso, o devido processo disciplinar, cujo ato de abertura será
publicado no órgão oficial do Estado;

XXIX - receber denúncia ou reclamação fundamentada apresentada
por qualquer pessoa sobre irregularidade ou abuso cometido por
membro do Ministério Público, dando o encaminhamento que for de
direito e instaurando, se for o caso, o devido processo disciplinar, cujo
ato de abertura será publicado no órgão oficial do Estado;

XXX - publicar no órgão oficial do Estado e manter disponível na
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internet, a partir do dia 15 de cada mês, a relação dos inquéritos civis
e dos procedimentos investigatórios não concluídos no prazo de cento
e vinte dias contados da data de sua instauração, com os respectivos
número, data de abertura e nome do membro do Ministério Público
responsável;

XXXI - manter disponível na internet, a partir do dia 15 de março de
cada ano, relatório contendo as ações ajuizadas por membro do
Ministério Público no ano anterior e informações sobre sua tramitação
processual, conforme o Anexo II desta lei, e o resumo do dispositivo
das sentenças prolatadas no ano anterior relativas a ações propostas
pelo Ministério Público em anos anteriores, na forma do Anexo III,
bem como o percentual de ações impetradas por membros do
Ministério Público julgadas procedentes e improcedentes, em cada
Comarca;

XXXII - manter disponível na internet a relação dos processos em
andamento em todas as Comarcas que, nos termos do art. 74, XV, e
do art. 72, VIII, não tenham sido devolvidos no prazo legal, com
pareceres ou manifestações cabíveis, identificando a espécie e o
número do feito, o nome das partes, salvo nos casos de segredo de
justiça, e a data de recebimento dos autos;

(...)
§ 3º - Decorrido o prazo de noventa dias previsto no inciso XXVIII do

“caput” deste artigo sem decisão final do Corregedor-Geral, a
denúncia e o respectivo processo disciplinar serão encaminhados, na
situação em que se encontrarem, ao Conselho Nacional do Ministério
Público.

§ 4º - Serão encaminhados ao Conselho Nacional do Ministério
Público:

I - o processo disciplinar instaurado em razão das denúncias e
reclamações a que se referem os incisos XXVIII e XXIX, após a sua
conclusão;

II - as denúncias e reclamações a que se referem os incisos XXVIII e
XXIX que não tenham ensejado a abertura de processo disciplinar.”.

Art. 4º - O art. 61 da Lei Complementar n° 34, de 1 994, fica
acrescido dos seguintes §§ 4° e 5º:

“Art. 61 - (...)
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§ 4° - As Promotorias de Justiça mencionadas no art . 59 e neste
artigo serão exercidas por membro do Ministério Público pelo prazo de
um ano, prorrogável uma vez por igual período, por determinação
expressa do Procurador-Geral de Justiça, por meio de portaria
publicada no órgão oficial do Estado.

§ 5° - O membro do Ministério Público somente poder á exercer
novamente Promotoria já exercida na mesma Comarca após o
exercício de todos os membros daquela Comarca na mesma
Promotoria.”.

Art. 5º - Ficam acrescentados ao art. 66 da Lei Complementar nº 34,
de 1994, os seguintes §§ 2º a 4º, passando seu parágrafo único a
vigorar como § 1º:

“Art. 66 - (...)
§ 2º - Nas hipóteses do inciso VI do “caput” deste artigo, poderá o

Ministério Público propor a celebração de Compromisso de
Ajustamento de Conduta.

§ 3º - O Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado será
publicado na íntegra no órgão oficial do Estado e produzirá efeitos
após a sua publicação.

§ 4º - O pagamento das despesas com a publicação da matéria a
que se refere o § 3º será feito pelo Ministério Público, com recurso
orçamentário próprio, observadas as tabelas de cobrança da Imprensa
Oficial e vedada a transferência do ônus para o compromitente.”.

Art. 6º - Os incisos VII e IX do “caput” do art. 67 da Lei
Complementar nº 34, de 1994, e os §§ 1º e 9º do mesmo artigo
passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao
artigo os §§ 10 a 13 a seguir:

“Art. 67 - (...)
VII - solicitar, fundamentadamente, meios materiais e servidores

públicos, por prazo não superior a noventa dias, para o exercício de
atividades técnicas ou especializadas, nos procedimentos
administrativos afetos à sua área de atuação;

(...)
IX - requisitar, no exercício de suas atribuições, a proteção de força

policial em caso de ameaça de violência física;
(...)
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§ 1º - As notificações e requisições previstas neste artigo, quando
tiverem como destinatários exclusivos para a prática do ato o
Governador do Estado, os membros do Poder Legislativo estadual, os
Magistrados, o Vice-Governador do Estado, os Conselheiros do
Tribunal de Contas, os Secretários de Estado, o Advogado-Geral do
Estado ou o Defensor Público-Geral serão encaminhadas pelo
Procurador-Geral de Justiça, mediante requerimento de membro do
Ministério Público.

(...)
§ 9º - Na hipótese do inciso XIV do “caput” deste artigo, as

notificações e requisições, quando tiverem como destinatários
exclusivos para a prática do ato o Governador do Estado, os membros
do Poder Legislativo estadual, os Magistrados, o Vice-Governador do
Estado, os Conselheiros do Tribunal de Contas, os Secretários de
Estado, o Advogado-Geral do Estado ou o Defensor Público-Geral
serão requeridas pelo Procurador-Geral de Justiça.

§ 10 - Os inquéritos civis e os procedimentos investigatórios terão
início após a publicação, no órgão oficial do Estado, da portaria de
abertura, contendo o respectivo número, a data de abertura e o nome
do membro do Ministério Público responsável.

§ 11 - Os inquéritos civis e os procedimentos investigatórios serão
autuados e receberão numeração seqüencial.

§ 12 - Nos procedimentos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” do
inciso I do “caput” o membro do Ministério Público portará cópia da
publicação, no órgão oficial do Estado, da portaria de abertura do
respectivo inquérito civil ou procedimento investigatório.

§ 13 - O não cumprimento do previsto no § 12 implicará falta grave e
afastamento imediato do membro do Ministério Público do respectivo
inquérito civil ou procedimento investigatório.”.

Art. 7º - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 34, de 1994, o
seguinte art. 68-A:

“Art. 68-A - Nas causas em que for vencido o Ministério Público, as
despesas processuais que o órgão for condenado a ressarcir, na
forma da legislação processual civil, correrão por conta de dotação
orçamentária específica do orçamento do Ministério Público.

Parágrafo único - Nos casos de dolo ou culpa de membro do
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Ministério Público, este responderá pelas despesas a que se refere o
“caput” deste artigo, nos termos da Lei n° 11.813, de 26 de janeiro de
1995.”.

Art. 8º - Ficam acrescentados ao “caput” do art. 69 da Lei
Complementar nº 34, de 1994, os seguintes incisos XIII, XIV e XV,
passando seus incisos XIII e XIV a vigorar, respectivamente, como
incisos XVI e XVII:

“Art. 69 - (...)
XIII - instaurar procedimentos investigatórios e promover o inquérito

civil nas hipóteses previstas no art. 129, II, da Constituição Federal, e
para a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos, quando a responsabilidade for
decorrente de ato praticado pelo Vice-Governador do Estado, pelo
Advogado-Geral do Estado, pelo Defensor Público-Geral ou por
Secretário de Estado, membro da Assembléia Legislativa, Magistrado,
membro do Ministério Público ou Conselheiro do Tribunal de Contas,
em razão de suas funções;

XIV - informar ao Presidente da Assembléia Legislativa as
providências adotadas, no prazo de trinta dias contados do
recebimento de relatório final de Comissão Parlamentar de Inquérito
que indique a prática de atos de sua competência;

XV - informar ao Presidente da Assembléia Legislativa as
providências adotadas, no prazo de trinta dias contados do
recebimento de solicitação de apuração e investigação formulada por
comissão permanente ou comissão especial da Assembléia
Legislativa;”.

Art. 9º - Fica acrescentado ao art. 72 da Lei Complementar nº 34, de
1994, o seguinte inciso XII, passando seu inciso XII a vigorar como
inciso XIII:

“Art. 72 - (...)
XII - informar, mensalmente, ao Corregedor-Geral do Ministério

Público, para efeito de publicação no órgão oficial, a relação dos
inquéritos civis e dos procedimentos investigatórios não concluídos no
prazo de cento e vinte dias contados da data de sua instauração,
identificando a espécie, o número, a data de abertura e o nome do
membro do Ministério Público responsável;”.
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Art. 10 - Os incisos VIII, IX, XI e XXIII do art. 74 da Lei
Complementar nº 34, de 1994, passam a vigorar com a seguinte
redação, ficando o artigo acrescido do inciso XXXI que segue e
passando seu inciso XXXI a vigorar como inciso XXXII:

“Art. 74 - (...)
VIII - expedir notificações e requisições e instaurar procedimentos

investigatórios nos casos afetos à sua área de atuação, salvo os que
tenham como destinatárias as autoridades a que se referem os §§ 1º e
9º do art. 67 e o inciso XIII do art. 69;

IX - inspecionar e fiscalizar cadeias públicas, manicômios judiciários,
estabelecimentos prisionais de qualquer natureza, hospitais públicos
ou conveniados e locais que abriguem idosos, crianças, adolescentes,
incapazes ou pessoas portadoras de deficiência, mediante
comunicação fundamentada ao dirigente da instituição, adotando as
medidas cabíveis;

(...)
XI - fiscalizar e inspecionar as fundações privadas e as instituídas

pelo poder público, mediante comunicação fundamentada ao dirigente
da instituição, adotando as medidas cabíveis;

(...)
XXIII - inspecionar, periodicamente, estabelecimentos e órgãos de

tratamento e amparo à criança ou ao adolescente, públicos ou
privados, mediante comunicação fundamentada ao dirigente da
instituição, adotando as medidas cabíveis;

(...)
XXXI - informar, mensalmente, ao Corregedor-Geral do Ministério

Público, para efeito de publicação no órgão oficial, a relação dos
inquéritos civis e dos procedimentos investigatórios não concluídos no
prazo de cento e vinte dias contados da data de sua instauração,
identificando a espécie, o número, a data de abertura e o nome do
membro do Ministério Público responsável;”.

Art. 11 - Ficam acrescentados ao § 1º do art. 103 da Lei
Complementar nº 34, de 1994, os seguintes incisos IV a IX:

“Art. 103 - (...)
§ 1º - (...)
IV - lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional ou
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de bens confiados a sua guarda;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4°, da

Constituição Federal;
VI - condenação por crime praticado com abuso de poder ou

violação de dever para com a administração pública, quando a pena
aplicada for superior a dois anos;

VII - incontinência pública e escandalosa que comprometa
gravemente, por sua habitualidade, a dignidade da instituição;

VIII - revelação de assunto de caráter sigiloso, que conheça em
razão do cargo ou da função, comprometendo a dignidade de suas
funções ou da justiça;

IX - aceitação ilegal de cargo ou função pública.”.
Art. 12 - Fica acrescentado ao art. 111 da Lei Complementar nº 34,

de 1994, o seguinte inciso VII:
“Art. 111 - (...)
VII - fiscalizar as finanças e a contabilidade de pessoa jurídica de

direito privado que não receba recurso público, ressalvadas as
fundações privadas, as entidades públicas constituídas na forma do
direito privado e as prestadoras de serviço público.”.

Art. 13 - O art. 119 da Lei Complementar n° 34, de 1994, passa a
vigorar acrescido dos seguintes incisos XV e XVI e §§ 5º, 6º e 7º:

“Art. 119 - (...)
XV - gratificação por cumulação de atribuições;
XVI - indenização por plantões exercidos em finais de semana, em

feriados ou em razão de medidas urgentes.
(...)
§ 5° - Resolução do Procurador-Geral de Justiça dis ciplinará o

pagamento da gratificação por cumulação de atribuições, no valor de
até 15% (quinze por cento) do valor do subsídio, ao membro do
Ministério Público que for designado, nos termos do art. 200 desta lei,
para atender, concomitantemente, em substituição, mais de uma
Procuradoria de Justiça ou Promotoria de Justiça na mesma Comarca
em que for titular.

§ 6° - O membro do Ministério Público que integrar a escala de
plantão em finais de semana, em feriados ou em razão de medidas
urgentes poderá fazer jus a indenização fixada por resolução do



1067

Procurador-Geral de Justiça.
§ 7º - O servidor do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do

Ministério Público que prestar serviço de apoio ao membro do
Ministério Público durante o plantão mencionado no § 6º poderá fazer
jus a gratificação fixada por resolução do Procurador-Geral de
Justiça.”.

Art. 14 - O quadro de carreira do Ministério Público, constante no
Anexo I da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com as
seguintes modificações:

I - a Comarca de Sabará passa a ter três Promotorias de Justiça,
ficando o item “89 - Sabará - 2”, constante na relação “B - Segunda
Entrância”, alterado para “89 - Sabará - 3 ;

II - a Comarca de Igarapé passa a classificar-se como de segunda
entrância e a ter duas Promotorias de Justiça, ficando suprimido o
item “82 - Igarapé - 1”, constante na relação “C - Primeira Entrância”, e
acrescentado à relação “B - Segunda Entrância” o item “37 - Igarapé -
2”, renumerando-se os demais;

III - a Comarca de Nova Serrana passa a classificar-se como de
segunda entrância e a ter duas Promotorias de Justiça, ficando
suprimido o item “133 - Nova Serrana - 1”, constante na relação “C -
Primeira Entrância”, e acrescentado à relação “B - Segunda Entrância”
o item “70 - Nova Serrana - 2”, renumerando-se os demais.

Art. 15 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
complementar correrão à conta das dotações orçamentárias
consignadas ao Ministério Público.

Art. 16 - A implementação do disposto nesta lei complementar
observará o estabelecido no art. 169 da Constituição da República e
as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 17 - Fica revogado o inciso VI do art. 67 da Lei Complementar nº
34, de 1994.

Art. 18 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
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Anexo I
(a que se refere o art. 3º da Lei Complementar nº ...., de ..... de .......

de 2007)
  * -  A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o inciso XXXI do
art. 39 da Lei Complementar nº 34, de 1994) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 13.7.2007.
  * -  A tabela referente ao Anexo III (a que se refere o inciso XXXI do
art. 39 da Lei Complementar nº 34, de 1994) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 13.7.2007.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 20/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei Complementar n° 20/2007, de autori a do

Governador do Estado, que dispõe sobre a aposentadoria especial do
servidor policial civil, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo
n° 1 ao vencido no 1° turno, com a Emenda n° 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 § 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° 20/2007
Dispõe sobre a aposentadoria especial do servidor policial civil,

mediante alteração da Lei Complementar n° 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. 1° - Fica acrescentada ao Capítulo II da Lei C omplementar n°

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, nos
termos do art. 40, § 4°, incisos II e III, da Const ituição Federal, para os
ocupantes dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras
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policiais civis, cujo exercício é considerado atividade de risco.
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. 7° desta l ei.

§ 1° - Para a obtenção do prazo mínimo de vinte ano s a que se
refere o “caput” deste artigo, poderá ser considerado o tempo de
serviço prestado como militar integrante dos quadros da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais.

§ 2° - Os proventos do policial aposentado na forma  do “caput” deste
artigo corresponderão à totalidade da remuneração do 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 estendidos ao policial aposentado 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. 2° - O art. 40 da Lei Complementar n° 84, de 2 005, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 40 - Os cargos de provimento em comissão e as funções 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. 3° - Esta lei complementar entra em vigor na d ata de sua

publicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 248/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 248/2007, de autoria da Deputad a Cecília

Ferramenta, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária
Vida Nova, com sede no Município de Belo Oriente, foi aprovado em



1070

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° 248/2007
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Vida Nova, com

sede no Município de Belo Oriente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che Comunitária

Vida Nova, com sede no Município de Belo Oriente.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 390/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 390/2007, de autoria do Deputad o Antônio Júlio,

que declara de utilidade pública a Associação Nazareno de Proteção à
Criança e ao Adolescente, com sede no Município de Nepomuceno,
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° 390/2007
Declara de utilidade pública a Associação Nazareno de Proteção à

Criança e ao Adolescente, com sede no Município de Nepomuceno.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Nazareno

de Proteção à Criança e ao Adolescente, com sede no Município de
Nepomuceno.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -
Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 658/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 658/2007, de autoria do Deputad o Gilberto

Abramo, que declara de utilidade pública a Associação Clarosofia
Núcleo Mundial - CNM -, com sede no Município de Belo Horizonte, 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° 658/2007
Declara de utilidade pública a entidade Clarosofia Núcleo Mundial -

CNM -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Clarosofia

Núcleo Mundial - CNM -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 720/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 720/2007, de autoria do Deputad o Jayro Lessa,

que dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 16.238, de  12 de julho de
2006, 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.

Tendo em vista que a proposição dá nova redação ao art. 1° da lei, a
fim de adequar o nome da entidade a alterações estatutárias
posteriores a sua promulgação, esta Comissão optou por modificar
também a ementa da lei, para que ela fique de acordo com a alteração
efetuada.
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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° 720/2007
Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 16.238, de 12 de julho de 2006,

que declara de utilidade pública a Associação Nanuquense dos
Portadores de Deficiências -Anpode -, com sede no Município de
Nanuque.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 16.238, de 12 de julh o de 2006, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a As sociação

Nanuquense das Pessoas com Deficiências - Anpode -, com sede no
Município de Nanuque.”.

Art. 2° - A ementa da Lei n° 16.238, de 2006, passa  a ser: “Declara
de utilidade pública a Associação Nanuquense das Pessoas com
Deficiências - Anpode -, com sede no Município de Nanuque.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 763/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 763/2007, de autoria do Deputad o Doutor Viana,

que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Novo Horizonte - Ambanhe -, com sede no Município de Virgem
da Lapa, 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° 763/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Novo Horizonte - Ambanhe -, com sede no Município de Virgem da
Lapa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos
Moradores do Bairro Novo Horizonte - Ambanhe -, com sede no
Município de Virgem da Lapa.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 777/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 777/2007, de autoria do Deputad o Eros Biondini,
que declara de utilidade pública a Associação Nossa Senhora das

Vitórias - ANSV -, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 777/2007
Declara de utilidade pública a Associação Nossa Senhora das

Vitórias - ANSV -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Nossa

Senhora das Vitórias - ANSV -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 778/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 778/2007, de autoria do Deputad o Antônio

Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Creche Serafina
Stampone Smargiassi, com sede no Município de Guaxupé, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 778/2007

Declara de utilidade pública a Creche Serafina Stampone
Smargiassi, com sede no Município de Guaxupé.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che Serafina

Stampone Smargiassi, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 780/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 780/2007, de autoria do Deputad o Antônio

Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação de
Apoio aos Deficientes de Guaxupé, com sede no Município de
Guaxupé, 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° 780/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio aos Deficientes

de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Apoio

aos Deficientes de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 785/2 007

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 785/2007, de autoria do Deputad o Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação dos
Deficientes Visuais do Triângulo Mineiro - Adevitrim -, 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° 785/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais do

Triângulo Mineiro - Adevitrim -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Deficientes Visuais do Triângulo Mineiro - Adevitrim -, com sede no
Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 793/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 793/2007, de autoria do Deputad o Carlos

Pimenta, que dá denominação de Escola Estadual Professora Dora
Barbosa à Escola Estadual de São João do Paraíso, localizada no
Município de São João do Paraíso, 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° 793/2007
Dá denominação à Escola Estadual de São João do Paraíso,

localizada no Município de São João do Paraíso.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor a Dora Barbosa

a Escola Estadual de São João do Paraíso, localizada na Av. Dr.
Osório Adrião da Rocha, n° 438, no Município de São  João do
Paraíso.

Art. 2° - 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° 795/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 795/2007, de autoria do Deputad o Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica Obreiros da
Paz n° 282, com sede no Município de Araxá, foi apr ovado 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° 795/2007
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Obreiros da Paz n°

282, com sede no Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loj a Maçônica

Obreiros da Paz n° 282, com sede no Município de Ar axá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 812/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 812/2007, de autoria da Deputad a Cecília

Ferramenta, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores de Itatiaia e São Roque, com sede no Município de
Conselheiro Pena, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 812/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Itatiaia

e São Roque, com sede no Município de Conselheiro Pena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Moradores de Itatiaia e São Roque, com sede no Município de
Conselheiro Pena.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 820/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 820/2007, de autoria do Deputad o Ademir Lucas,

que declara de utilidade pública o Grupo de Apoio Social
Solidariedade - Gass -, 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° 820/2007
Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio Social Solidariedade -

Gass -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po de Apoio Social

Solidariedade - Gass -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -
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Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 830/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 830/2007, de autoria do Deputad o Célio Moreira,

que declara de utilidade pública o Santa Cruz Esporte Clube, 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° 830/2007
Declara de utilidade pública o Santa Cruz Esporte Clube, com sede

no Município de Caeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o San ta Cruz Esporte

Clube, com sede no Município de Caeté.
Art. 2° - 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° 846/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 846/2007, de autoria do Deputad o José

Henrique, que declara de utilidade pública a Associação Instituto
Educacional do Futuro, 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
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° 846/2007
Declara de utilidade pública a Associação Instituto Educacional do

Futuro, com sede no Município de Mantena.



1079

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Instituto

Educacional do Futuro, com sede no Município de Mantena.
Art. 2° - 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° 854/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 854/2007, de autoria do Deputad o Mauri Torres,

que declara de utilidade pública a Associação Borbagatense Unidos
para o Progresso - Abup -, com sede no Distrito de Borba Gato, no
Município de Ferros, 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° 854/2007
Declara  de  utilidade pública a Associação Borbagatense Unidos

para o Progresso - Abup -, com sede no Município de Ferros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Borbagatense Unidos para o Progresso - Abup -, com sede no
Município de Ferros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 856/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 856/2007, de autoria do Deputad o Paulo Cesar,

que declara de utilidade pública a Ação Social Paroquial do
Cachoeirinha - Aspac -, 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
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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° 856/2007
Declara de utilidade pública a Ação Social Paroquial do

Cachoeirinha - Aspac -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Açã o Social Paroquial

do Cachoeirinha - Aspac -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 861/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 861/2007, de autoria do Deputad o Padre João,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Dom Bosco, com sede no Município de Barbacena, 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° 861/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Dom Bosco, com sede no Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária do Bairro Dom Bosco, com sede no Município de
Barbacena.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 875/2 007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 875/2007, de autoria do Deputad o Djalma Diniz,
que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Boas
Novas de Perdões, com sede no Município de Perdões, 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° 875/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Boas Novas

de Perdões, com sede no Município de Perdões.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Beneficente Boas Novas de Perdões, com sede no Município de
Perdões.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 884/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 884/2007, de autoria do Deputad o Sávio Souza

Cruz, que declara de utilidade pública o Centro Educacional e Cultural
Viva Voz, com sede no Município de Curvelo, 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° 884/2007
Declara de utilidade pública o Centro Educacional e Cultural Viva

Voz, com sede no Município de Curvelo.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Educacional e

Cultural Viva Voz, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 958/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 958/2007, de autoria do Deputad o Alberto Pinto

Coelho, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro da Praia - ACBP -, com sede no Município de Barroso, 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° 958/2007
Declara de utilidade pública  a Associação Comunitária do  Bairro

da Praia - ACBP -, com sede no Município de Barroso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária do Bairro da Praia - ACBP -, com sede no Município de
Barroso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 968/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 968/2007, de autoria do Deputad o Dinis Pinheiro,

que declara de utilidade pública a Aqui Vale - Associação Civil a
Serviço do Vale do Jequitinhonha e Demais Regiões dos Estados
Brasileiros, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado
em turno único, com a Emenda n° 1.
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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° 968/2007
Declara de utilidade pública a Associação Civil Cultural e de

Desenvolvimento Social do Vale do Jequitinhonha - Aqui Vale, 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 Civil

Cultural e de Desenvolvimento Social do Vale do Jequitinhonha - Aqui
Vale, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 971/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 971/2007, de autoria do Deputad o Eros Biondini,

que declara de utilidade pública a Comunidade Missionários da Nova
Aliança - CMNA -, com sede no Município de Várzea da Palma, 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° 971/2007
Declara  de  utilidade pública a Comunidade Missionários da Nova

Aliança - CMNA -, com sede no Município de Várzea da Palma.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Com unidade

Missionários da Nova Aliança - CMNA -, com sede no Município de
Várzea da Palma.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 981/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 981/2007, de autoria do Deputad o Roberto

Carvalho, que declara de utilidade pública a Obra Social Paróquia São
Benedito, 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° 981/2007
Declara de utilidade pública a entidade Obra Social da Paróquia São

Benedito, com sede no Município de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta :
Art.1° - Fica declarada de utilidade pública a enti dade Obra Social da

Paróquia São Benedito, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 984/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 984/2007, de autoria do Deputad o Tiago Ulisses,

que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Pessegueiros, com sede no Município de Extrema, 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° 984/2007
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Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
dos Pessegueiros, com sede no Município de Extrema.

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

Moradores do Bairro dos Pessegueiros, com sede no Município de
Extrema.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 990/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 990/2007, de autoria do Deputad o Carlos

Mosconi, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Monte Verde - ABMV -, com sede no Município de Camanducaia, 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° 990/2007
Declara de utilidade pública a  Associação  Beneficente  Monte

Verde - ABMV -, com sede no Município de Camanducaia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Beneficente Monte Verde - ABMV -, com sede no Município de
Camanducaia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 992/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 992/2007, de autoria do Deputad o Doutor

Rinaldo, que declara de utilidade pública a entidade Tigres do Asfalto
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Moto Clube, com sede no Município de Divinópolis, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 992/2007
Declara de utilidade pública a entidade Tigres do Asfalto Moto

Clube, com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Tigres do

Asfalto Moto Clube, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 998/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 998/2007, de autoria do Deputad o Roberto

Carvalho, que declara de utilidade pública a Associação Bangu
Atlético Clube - BAC -, com sede no Município de Santa Luzia, 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° 998/2007
Declara de utilidade pública o Bangu Atlético Clube - BAC -, com

sede no Município de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ban gu Atlético Clube -

BAC -, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -
Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.000/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.000/2007, de autoria do Deput ado André

Quintão, que declara de utilidade pública o Instituto Cultural Pró-
Menor, 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° 1.000/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Pró-Menor, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Cultural Pró-

Menor, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.002/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.002/2007, de autoria do Deput ado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública o Centro Comunitário Nossa
Senhora do Rosário, com sede no Município de Sabará, 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° 1.002/2007
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Nossa Senhora do

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

Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de Sabará.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.006/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.006/2007, de autoria do Deput ado Irani
Barbosa, que declara de utilidade pública o Rio Verde Esporte Clube,
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° 1.006/2007
Declara de utilidade pública o Rio Verde Esporte Clube, com sede

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

Clube, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.009/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.009/2007, de autoria do Deput ado Neider
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Moreira, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário da Comunidade Rural de Formiguinha,
no Município de Cláudio, 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° 1.009/2007
Declara de utilidade pública a entidade Conselho de

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Conselho de

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.051/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.051/2007, de autoria do Deput ado Luiz Tadeu
Leite, que declara de utilidade pública  a  Associação Comunitária
Noiva dos Cordeiros - ACNC -, com sede no Município de Belo Vale,
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° 1.051/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Noiva dos

Cordeiros - ACNC -, com sede no Município de Belo Vale.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária Noiva dos Cordeiros - ACNC -, com sede no Município de
Belo Vale.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.071/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.071/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação de Escola Estadual Francisco de Assis
Viana à Escola Estadual de Tavares, no Município de Pará 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° 1.071/2007
Dá nova denominação à Escola Estadual de Tavares, no Município

de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Fran cisco de Assis

Viana a Escola Estadual de Tavares, situada na Praça Nossa Senhora
da Conceição, s/n°, Distrito de Tavares, no Municíp io de Pará de
Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.097/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.097/2007, de autoria do Deput ado Elmiro
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Nascimento, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária Chamas Vivas de Coromandel, com sede nesse
Município, 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° 1.097/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Chamas

Vivas de Coromandel, com sede no Município de Coromandel.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária Chamas Vivas de Coromandel, com sede no Município
de Coromandel.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.131/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.131/2007, de autoria do Deput ado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a  Associação de
Assistência Comunitária Lano Rezende - Acolar -, com sede no
Município de Campanha, 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° 1.131/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência

Comunitária Lano Rezende - Acolar -, com sede no Município de
Campanha.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Assistência Comunitária Lano Rezende - Acolar -, com sede no
Município de Campanha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 11/7/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Mauri Torres notificando o falecimento do Sr. Michel

Iasbeck Batista, ocorrido em 9/7/2007, em Ervália. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE JULHO DE 2007

ATAS
ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/7/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, Tiago Ulisses e Ademir

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

(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 1.385 a 1.398/2007 - Projeto de
Resolução nº 1.399/2007 - Requerimentos nºs 868 a 883/2007 -
Requerimentos da Deputada Maria Lúcia Mendonça e dos Deputados
Almir Paraca, Weliton Prado (13), João Leite e Délio Malheiros -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Dimas Fabiano (duas)
e Roberto Carvalho e das Comissões de Educação, de Fiscalização
Financeira (duas), de Política Agropecuária e de Transporte e da
Comissão Especial para o Estudo da Atenção à Pessoa com
Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo - Oradores
Inscritos: Discursos das Deputadas Maria Lúcia Mendonça e Elisa
Costa e dos Deputados Almir Paraca, Dalmo Ribeiro Silva e Doutor
Viana - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência -
Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 104 -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados João Leite, Almir Paraca, Délio
Malheiros e Weliton Prado (13); deferimento - Discussão e Votação de
Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 22,
225, 281, 322, 329 e 934/2007; aprovação - Votação de
Requerimentos: Requerimento da Deputada Maria Lúcia Mendonça;
aprovação - Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento;
discurso do Deputado Durval Ângelo - Requerimento do Deputado
Ademir Lucas; deferimento; discurso do Deputado Rêmolo Aloise -
Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do
Deputado Carlin Moura - Requerimento do Deputado Domingos Sávio;
deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Encerramento.
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Almir
Paraca - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira
- Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa -
João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa
- Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges.

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 Carlos Pimenta, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.385/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros
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Nova Floresta e Silveira - Acobanfs -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Comunitária dos Bairros Nova Floresta e Silveira - Acobanfs -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: Fundada em 28/7/87, a Associação Comunitária dos

Bairros Nova Floresta e Silveira tem sede no Município de Belo
Horizonte. Sua diretoria é composta de membros de reconhecida
idoneidade moral, que não são remunerados pela função que
exercem.

Trata-se de entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que
tem como finalidades, entre outras, buscar junto às autoridades
competentes soluções para os problemas coletivos, principalmente
quanto a segurança pública, meio ambiente, desenvolvimento urbano
e trânsito; firmar convênios com associações congêneres e entidades
educacionais, religiosas e públicas visando o bem comum; promover a
mobilização da comunidade na busca de soluções para os referidos
bairros e promover, em conjunto com outras associações, entidades e
órgãos públicos, mobilização na busca de soluções para os problemas
da região Nordeste e da cidade em geral.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto, que cumpre plenamente os requisitos legais.

- 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 1.386/2007
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

Conquista 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 Conquista o imóvel de propriedade do Estado, com área
total de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado no Distrito de
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Guaxima, pertencente a esse Município, registrado no Cartório de
Registro de Imóveis de Conquista, a fls. 107 do Livro 3-B, sob
matrícula n° 1.533.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se à
construção de um núcleo de artesanato.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2007.
Fahim Sawan
Justificação: O Estado possui um terreno no Distrito de Guaxima,

Município de Conquista, onde há pelo menos 30 anos funcionou uma
escola pública e hoje encontra-se em desuso e abandonado.

O Município tem como objetivo transformar o imóvel em um núcleo
de artesanato da comunidade local, onde serão divulgados e vendidos
produtos como vinho, doces e artesanatos de uma forma geral,
proporcionando o desenvolvimento sócio-econômico da região, uma
vez que o Distrito de Guaxima está na rota turística da antiga linha
férrea Mogiana - rota que liga os Municípios de Uberaba, Conquista e
Araxá.

Sabendo dos benefícios para o turismo e para a economia local que
essa doação trará aos conquistenses, solicito o apoio dos nobres
parlamentares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.387/2007
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Cavaleiros Templários,

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

Cavaleiros Templários, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2007.
José Henrique
Justificação: A Loja Maçônica Cavaleiros Templários, situada à Rua

Amarilis, 13, Bairro Pedro II, se encontra em funcionamento desde
setembro de 1977, ou seja, há mais de 29 anos.
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Tem por finalidade promover o ensinamento da filosofia e da
doutrina maçônicas, bem como organizar, realizar e difundir atividades
beneficientes e filantrópicas.

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 1.388/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro São Geraldo, 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 São Geraldo, com sede na Rua
Rosário, nº 23, Bairro São Geraldo, no Município de Curvelo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro

São Geraldo, com sede na Rua Rosário, nº 23, Bairro São Geraldo, no
Município de Curvelo, é sociedade civil, sem fins lucrativos, apartidária
e autônoma.

Essa entidade tem por finalidades entre outras, promover a união
dos moradores do Bairro São Geraldo e seu intercâmbio com outras
comunidades, procurar encaminhamento para os problemas locais,
lutar pela defesa dos interesses da comunidade, promover e assistir
às pessoas carentes e proporcionar atividades sociais, recreativas,
esportivas e culturais aos moradores.

Diante do exposto, contamos com a anuência dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.389/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores e Amigos de São José das Pedras, com sede no Município
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de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores e Amigos de São José das Pedras, com
sede no Município de Curvelo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores e Amigos de

São José das Pedras, com sede no Município de Curvelo, é sociedade
civil sem fins lucrativos, autônoma, apartidária e com personalidade
jurídica.

Essa entidade tem por finalidade promover a união dos moradores
de São José das Pedras e seu intercâmbio com outras comunidades;
defender os interesses dos moradores de São José das Pedras;
supervisionar e administrar o sistema de abastecimento de água;
promover e assistir as pessoas carentes; promover atividades sociais,
culturais e desportivas, 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 1.390/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Alto 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 Associação

Comunitária dos Moradores do Bairro Alto Bom Jesus, com sede no
Município de Curvelo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro

Alto Bom Jesus, com sede na Rua Sagrado Coração de Maria, 105,
Alto Bom Jesus, no Município de Curvelo, é sociedade civil, sem fins
lucrativos, apartidária, com personalidade jurídica de direito privado.
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A entidade tem por finalidade promover a união dos moradores do
Alto Bom Jesus e seu intercâmbio social; defender os interesses da
comunidade; promover e assistir às pessoas carente, 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 1.391/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Rita

do Cedro, 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 de Santa Rita do Cedro, com sede no Município de
Curvelo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Comunitária de Santa Rita do Cedro,

com sede no Município de Curvelo, é sociedade civil, sem fins
lucrativos, autônoma, apartidária e com personalidade jurídica própria.

Essa entidade tem por finalidade lutar intransigentemente, pela
captação de melhorias para o distrito de Santa Rita do Cedro; manter
e dirigir em convênio com outros órgãos, como a Creche da
Comunidade, criada com o objetivo de atender e promover as crianças
até 6 anos de idade, dando-lhes educação, alimentação, saúde,
noções básicas de higiene e recreação; além de congregar os
moradores e promover e assistir as pessoas carentes, 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 1.392/2007
Obriga os estabelecimentos comerciais no Estado de Minas Gerais a

utilizar para o acondicionamento de produtos embalagens plásticas
oxibiodegradáveis - OBPs.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam obrigados os estabelecimentos comerciais no Estado
de Minas  Gerais  a  utilizar para o  acondicionamento  de produtos e
mercadorias em geral  embalagens plásticas oxibiodegradáveis -
OBPs -, quando estas embalagens possuírem características de
transitoriedade.

Parágrafo único - Entende-se por embalagem plástica
oxibiodegradável aquela que apresente degradação inicial por
oxidação acelerada por luz e calor, e posterior capacidade de ser
biodegradada por microorganismos e que os resíduos finais não
sejam ecotóxicos.

Art. 2º - As embalagens devem atender aos seguintes requisitos:
I - degradar ou desintegrar por oxidação em fragmentos em período

de tempo especificado;
II - biodegradar - tendo como resultado o CO2, a água e a biomassa;
III - os produtos resultantes da biodegradação não devem ser

ecotóxicos nem danosos ao meio ambiente;
IV - plástico, quando compostado, não deve causar impacto negativo

à qualidade do composto, bem como ao meio ambiente.
Art. 3º - Os estabelecimentos comerciais terão prazo de um ano a

contar da data de publicação desta lei para substituir as sacolas
comuns pelas biodegradáveis.

Art. 4º - As empresas que produzem as embalagens plásticas oxi-
biodegradáveis deverão estampar as informações necessárias sobre
qual aditivo estão utilizando na embalagem, com a logomarca do
referido aditivo e informando que é oxibiodegradável, para a correta
visualização do consumidor.

Art. 5º - Esta lei restringe-se às embalagens fornecidas pelos
estabelecimentos comerciais, excetuando-se as embalagens originais
das mercadorias.

Art. 6º - O descumprimento das disposições contidas nesta lei,
acarretará ao infrator o pagamento de multa no valor de 3.000 (três
mil) Ufemgs (Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo único - Na reincidência, a multa será aplicada em dobro.
Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, especialmente

quanto à atribuição de competência para fiscalizar seu cumprimento e
impor a penalidade prevista no art. 4º.
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Art. 8º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: A preocupação provocada pelo aquecimento global tem

nos levado a soluções interessantes para preservar o meio ambiente.
Em alguns casos, o investimento financeiro para diminuir a poluição é
gigantesco e complexo. Exige dinheiro e também a alteração de
métodos de produção consolidados e a utilização de matérias-primas
menos poluentes em produtos imprescindíveis em nosso cotidiano. É
o que ocorre com o plástico, fração de 3% a 5% de cada barril de um
material que utiliza petróleo em sua produção e que, para piorar,
demora para desaparecer do mapa. Algumas embalagens plásticas
levam até 300 anos para se decompor.

Onde não existe a coleta seletiva, todo esse plástico termina em
aterros sanitários e lixões a céu aberto, dificultando e impedindo a
decomposição de materiais biodegradáveis. A situação poderia ser
amenizada, se houvesse maior preocupação com a reciclagem do
nosso lixo doméstico. Em média, cada saquinho de supermercado que
se joga no lixo pode demorar até um século para desaparecer
completamente. Só para se ter uma idéia, o Brasil produz anualmente
210 mil toneladas de plástico filme, a matéria-prima dos saquinhos
plásticos. E isso representa cerca de 10% do lixo do País.

O tal do filme plástico convencional é produzido a partir do
polietileno de baixa ou de alta densidade, originado do petróleo, não
reconhecido como biodegradável, e poluente também durante sua
produção. Até por isso, tem bastante gente se mexendo para substituir
o produto no mercado. Cientistas brasileiros do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas da Universidade de São Paulo desenvolveram um
plástico derivado do açúcar de cana.

O custo é mais elevado, o que atrapalha previsões sobre o alcance
do produto. Mas, veja bem, estamos falando de um produto que
demora 60 dias para se degradar completamente contra os 100 anos
ou mais dos plásticos convencionais. Dessa forma, acredito em uma
solução para reduzir custos, já que os materiais produzidos a partir de
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aditivos ou matérias-primas de origem vegetal podem ser aplicados
em sacos de lixo, talheres, pratos, copos, frascos, garrafas, tampas,
cobertura para fraldas, luvas descartáveis e até canetas. Algumas
empresas já trabalham a todo o vapor em outras tecnologias menos
nocivas ao meio ambiente.

Há também quem decidiu cortar o mal pela raiz. Em San Francisco,
nos EUA, os sacos plásticos serão banidos e substituídos por sacolas
de papel reciclado e materiais feitos com goma de milho ou batata. É
um bom exemplo para um país que despeja anualmente 100 bilhões
de sacos plásticos no lixo. Em Bangladesh, já é proibido fabricar,
comprar e, acredite, portar sacos plásticos. Quem desrespeita a lei,
pode pagar multa de até R$21,00 e, se for reincidente, ir para a
prisão. O que motivou a histeria foram o entupimento de redes de
esgotos e as cheias provocadas pelas sacolas.

Na Irlanda, o governo não precisou ser tão radical. Há cinco anos,
passou a cobrar imposto por cada sacolinha. A redução hoje chega a
90%, ou a cerca de um bilhão de unidades por ano a menos, uma
economia de 18 milhões de litros de petróleo para o país, segundo
cálculos oficiais. Sem contar que a taxa representa R$200.000.000,00
a mais nos cofres públicos por ano, que revertem para a preservação
ambiental.

Como se percebe, existem várias maneiras de amenizar o impacto
dessas sacolinhas plásticas. A que propomos não passa pela punição
do consumidor, apenas pela adoção de novas tecnologias que estão
ao nosso alcance. A conscientização em torno do problema é o que
nos motiva a propor essas mudanças. É claro que, se podemos levar
nossas compras sem os saquinhos plásticos, não devemos pensar
duas vezes em dispensá-los. Devemos incorporar a reciclagem no
nosso cotidiano. Essas medidas, com certeza, já serão de grande
ajuda, e os frutos serão colhidos lá na frente, entre 100 e 300 anos.

Assim sendo, ante a motivação exposta para este projeto de lei,
pedimos o voto favorável dos nobres membros desta Assembléia, por
se tratar de medida de relevante interesse público.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela
Deputada Elisa Costa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.005/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.393/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro dos

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

Comunitária do Bairro dos Tenentes, com sede no Município de
Extrema.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro dos Tenentes,

também designada pela sigla Acobate, fundada em 21/1/2006, com
sede no Município de Extrema, é uma sociedade civil sem fins
econômicos, que não faz discriminação de raça, sexo ou religião e é
constituída por um número ilimitado de associados, admitidos, a juízo
da diretoria, entre pessoas idôneas.

A Associação tem como finalidade promover o bem-estar da
comunidade, desenvolver projetos culturais, esportivos, educativos e
de lazer, representar seus associados e encaminhar e discutir com as
autoridades competentes os pleitos comunitários.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual conto com a anuência de meus
nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.394/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais -

Grupo Conviver - com sede no Município de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade Pública a Associação dos

Deficientes Visuais - Grupo Conviver - com sede no Município de
Alfenas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2007.
Tiago Ulisses
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Justificação: A  Associação  dos Deficientes Visuais - Grupo
Conviver -, com sede no Município de Alfenas, fundada em 1º/8/2001,
tem por finalidade básica promover o bem- estar e a integração dos
portadores de deficiência visual na sociedade; estimular e promover
qualificação profissional do portador de deficiência visual por meio de
celebração de convênios com órgãos públicos e privados, ministrando
cursos específicos e gerais e promover encontros com portadores de
deficiência visual, sócios ou não da entidade, buscando oferecer
condições para que lutem por seus direitos.

Também se insere nos objetivos da associação colaborar com
programas no campo da ciência e tecnologia, da prevenção, da
reabilitação e do esporte na área de deficiência visual; promover aulas
de formação e treinamentos em todas as modalidades esportivas para
seus associados; organizar eventos que possibilitem o
desenvolvimento e a divulgação da cultura, do esporte e do lazer;
apresentar ou executar projetos de combate à pobreza, bem como a
geração de trabalho e renda, com perfil associativista e amplitude
sócio-familiar e ainda participar de intercâmbio com organizações
governamentais e não governamentais, de âmbito nacional e
internacional, celebrando contrato e convênio de cooperação mútua.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.395/2007
Declara de utilidade pública a Associação do Meio Ambiente de

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

Ambiente de Extrema - AME -, com sede no Município de Extrema.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação do Meio Ambiente de Extrema - AME -,
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fundada em 16/10/2001, com sede na cidade de Extrema, é uma
sociedade civil sem fins lucrativos, formada por pessoas físicas e
jurídicas.

A referida Associação tem por finalidade a missão de agir, por todos
os meios legais e moralmente justos ao seu alcance, na medida de
suas disponibilidades humanas e materiais, sempre com fundamento
no direito normativo e sob idônea motivação técnica, científica ou
filosófica, na defesa e na preservação do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida: direito de todos e dever do poder público e
da coletividade, conforme disposto no art. 225 da Constituição
Federal.

Para cumprir sua missão, a Associação poderá elaborar e executar
projetos, programas e planos de ação, prestar serviço de apoio a
outras organizações públicas e privadas que atuem na área ambiental,
promover assistência e orientação técnica, integrar a área ambiental
aos setores de saúde, agricultura em base ecológica, educação,
turismo e outros setores cuja atuação causem impacto ambiental e
ainda desenvolver e apoiar pesquisas de interesse ecológico.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual conto com a anuência de meus
nobres pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.396/2007
Determina às operadoras de telefonia móvel que operam no Estado

a enviar os preços das tarifas para seus usuários sempre que houver
alteração nos valores cobrados.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as operadoras de telefonia móvel que operam no

Estado obrigadas a enviar para seus usuários correspondência
especificando os novos valores a serem cobrados, sempre que houver
alteração no custo da tarifação.

Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se a
todos os planos tarifários oferecidos pelas operadoras, tanto no
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sistema pré-pago quanto no pós-pago.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: A maioria dos usuários de telefonia móvel em Minas e

no Brasil não são informados sobre os aumentos na tarifação dos
planos que utilizam, principalmente nos planos pré-pagos; tampouco
conhecem os critérios utilizados pelas operadoras para alcançar o
percentual do aumento nem se este não é abusivo.

Uma vez cientes dessas informações, os usuários poderão optar
pela operadora que melhor atender às suas necessidades,
adequando-se ao orçamento que melhor lhes convier para a
manutenção de seus aparelhos de telefonia móvel, contribuindo até
mesmo para o aumento da competitividade entre as operadoras e, via
de conseqüência, o barateamento do custo das tarifas.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.397/2007
Dá nova redação ao inciso V do art. 2º da Lei nº 13.449, de 10 de

janeiro de 2000, que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves -
Pró-Confins - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso V do art. 2º da Lei nº 13.449, de 10 de janeiro de

2000, alterado pela Lei nº 16.295, de 31 de julho de 2006, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º - (...)
V - incentivar o desenvolvimento ordenado dos Municípios situados

no entorno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
especialmente dos Municípios de Lagoa Santa, Confins, Matozinhos,
Pedro Leopoldo, Vespasiano e do Distrito de Venda Nova,
pertencente ao Município de Belo Horizonte, orientando-os para a
instalação de empresas dedicadas às atividades de comércio exterior,
de cargas e serviços e a atividades complementares a estas;".

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 12 julho de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: Vespasiano está localizado estrategicamente próximo à

Capital e conta com duas rodovias de acesso: a MG-010 e a MG-424.
A proximidade com os aeroportos da Pampulha e o Internacional
Tancredo Neves e a rede ferroviária com dupla bitola que faz ligação
com as principais Capitais e centros comerciais são condições
favoráveis ao desenvolvimento industrial do Município.

Adicionalmente, a cidade beneficia-se desde 1997 com a mais
revolucionária fonte de energia fóssil - o gás natural -, que possibilita
ganhos tecnológicos e ambientais e permite às empresas agregarem
mais valor aos seus produtos.

Quatro distritos abrigam as principais empresas do Município:
Distrito Industrial Professor José Vieira de Mendonça - Av. das
Nações, no Bairro Santo Antônio; Distrito Industrial Nova Granja - no
Bairro Jardim Alterosa; Distrito Industrial Parque Norte - no Bairro
Morro Alto; Distrito Industrial Nova Pampulha - no Bairro Nova
Pampulha.

A inclusão do Município de Vespasiano no inciso V do art. 2º da Lei
nº 13.449, de 2000, além de ser justo por sua localização às margens
da Rodovia MG- 10 está em conformidade com o que diz esse inciso,
uma vez que se trata de área contígua ao entorno desse aeroporto.
Portanto solicitamos que a mencionada inclusão seja feita, para que o
Município possa disputar em condições de igualdade com os demais
Municípios da região a instalação de empresas dedicadas ao
comércio exterior e atividades complementares a este. A lei em vigor
tem como objeto um programa que incentiva o aproveitamento
econômico da região do Aeroporto Tancredo Neves. Sabe-se que, no
mundo globalizado, aeroportos internacionais são fundamentais para
o escoamento da produção, sendo um importante fator para o
desenvolvimento regional.

Não existe razão de ordem jurídica para que o Município de
Vespasiano não faça jus aos mesmos benefícios que os Municípios
relacionados na Lei nº 13.449, de 2000.

Diante do exposto, conto com o apoio dos meus nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.
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- 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.

PROJETO DE LEI Nº 1.398/2007
Dispõe sobre Centros de Formação de Condutores - CFCs -

adaptarem seus veículos na forma que menciona, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os Centros de Formação de Condutores - CFCs -, no

âmbito do Estado de Minas Gerais, quando possuírem frota superior a
dez carros, obrigados a adaptarem um veículo, destinado à
aprendizagem de pessoas portadoras de deficiência.

§ 1º - Os Centros de Formação de Condutores - CFCs - para cumprir
o previsto no “caput” deste artigo poderão associar-se entre si ou
utilizar a intermediação de seu representante legal para colocar à
disposição o referido veículo.

§ 2º - O veículo utilizado para o aprendizado de pessoa portadora de
deficiência física deverá usar, quando servido a esse fim, as
sinalizações previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

§ 3º - O veículo adaptado deverá conter comandos manuais
universais tais como: empunhaduras de volante, uma alavanca de
controle de freio e acelerador e caixa automática ou similar
(embreagem hidráulica ou computadorizada) conforme
regulamentação do Contran.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art. 3º - Fica concedido um prazo de cento e oitenta dias, para os
Centros de Formação de Condutores - CFCs - adaptarem-se a esta
lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de julho de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: Cabe-nos, em defesa da proposta, lembrar as

estimativas da ONU para o número de portadores de deficiência física
em países latino-americanos - cerca de 2% da população, o que, para
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o Brasil, representa algo em torno de 3,2 milhões de pessoas.
A legislação brasileira já concede incentivos fiscais para a aquisição

por pessoas portadoras de deficiência, de veículos adaptados,
destacando-se a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI. Para a obtenção dessa isenção, o portador de deficiência deve
apresentar à Receita Federal a Carteira Nacional de Habilitação, no
prazo de cento e oitenta dias. Tal providência, contudo, mostra-se
enormemente dificultada, tendo em vista o desinteresse das auto-
escolas pela manutenção de veículos adaptados, em razão das
despesas decorrentes.

Da mesma forma que os demais condutores, o deficiente físico deve
cumprir os requisitos condicionantes para o processo de emissão da
primeira habilitação, constantes na Resolução nº 50, de 21/5/98, o
qual estabelece os procedimentos necessários para o processo de
habilitação, as normas relativas à aprendizagem, à autorização para
conduzir ciclomotores e aos exames de habilitação, conforme dispõem
os arts. 141, 142, 143, 148, 150, 158 e 263 do Código de Trânsito
Brasileiro.

A Resolução mencionada, em seu art. 4º assim determina: “A prática
de direção veicular deverá desenvolver os conhecimentos e
habilidades estabelecidas neste artigo, com carga horária mínima de
quinze horas-aula: I - o funcionamento do veículo e o uso dos seus
equipamentos e acessórios; II - a prática de direção defensiva; III - a
prática de direção veicular na via pública; IV - a prática de direção
veicular em campo de treinamentos específico para veículo de duas
rodas; V - a observância da sinalização de trânsito; VI - as regras
gerais de circulação, o fluxo de veículos nas vias e os cuidados a
serem observados.”

E, ainda, o art. 5º do mesmo Diploma: “Art. 5º - (...) § 1º O candidato
à Permissão para Dirigir somente poderá prestar exame prático de
direção veicular após concluído o curso prático de direção veicular.”
(grifos acrescidos)

Em seguida, e considerando que o art. 28 da Resolução em
questão, determina somente a adaptação do veículo a ser utilizado
durante a prova, não fazendo nenhuma referência aos veículos
utilizados em aulas ministradas em Centros de Habilitação de
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Condutores, o projeto em questão apresenta uma solução para que os
deficientes físicos não se vejam impossibilitados de obter sua
habilitação, garantindo a disponibilização de automóveis adaptados ao
seu uso e aprendizado.

Acrescente-se às argumentações anteriores o constante na matéria
publicada no jornal “Correio da Bahia”, em março de 2004, a qual
afirma que os portadores de necessidades especiais são mais
prudentes ao dirigir, tornando-se verdadeiros artistas, pois, ao superar
seus problemas, tornam-se melhores motoristas que as pessoas que
não tem problema algum. Dessa forma, havendo autorização legal
para que os deficientes físicos tornem-se condutores, e havendo
automóvel adaptado às suas condições especiais no local da prova,
inconcebível se permitir sejam os mesmos privados de seus direitos
por não existirem formas de preencher os requisitos necessários para
a retirada de sua habilitação, ou seja, por não poderem realizar as
aulas práticas obrigatórias em automóvel compatível com o que será
utilizado quando da realização do teste perante o órgão competente.

Diante do exposto, conclamo os nobres colegas a apoiarem este
projeto, impedindo, assim, a ocorrência de obstáculos aos deficientes
físicos no usufruto de seus direitos já garantidos e igualados aos dos
cidadãos comuns.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.399/2007
Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao

exercício de 2006.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII,

da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais referentes ao exercício de 2006.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para os fins do art. 218 do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
Nº 868/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Cooperativa Regional de
Cafeicultores em Guaxupé Ltda. - Cooxupé - pelo transcurso do 50º
aniversário de sua fundação. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 869/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação Comercial,
Industrial e Agropecuária de Jacutinga pelo transcurso do 15º
aniversário de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 870/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao aumento do
efetivo de delegados, detetives, agentes, peritos e escrivães, bem
como de equipamentos para a Polícia Civil do Município de
Uberlândia.

Nº 871/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas ao aumento do
efetivo de delegados, detetives, agentes, peritos e escrivães, bem
como de equipamentos para a Polícia Civil do Município de
Uberlândia.

Nº 872/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas ao
aumento do efetivo de policiais militares, bem como de equipamentos
para a PMMG do Município de Uberlândia.

Nº 873/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao aumento do
efetivo de policiais militares do Município de Três Pontas.

Nº 874/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas ao
aumento do efetivo de policiais militares do Município de Três Pontas.
(- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 875/2007, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que
pleiteia seja solicitada ao Secretário de Fazenda a relação de nomes
dos beneficiários, com mais de 70 anos, das ações de precatórios
alimentícios e dos valores devidos a cada um.

Nº 876/2007, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que
solicita seja encaminhado aos Presidentes do IEF e da Feam e à
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Diretora-Geral do Igam pedido de informação sobre os Termos de
Ajuste de Conduta propostos nos anos de 2003 a 2007. (- Distribuídos
à Mesa da Assembléia.)

Nº 877/2007, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministério Público do Trabalho com vistas ao
enquadramento sindical dos funcionários terceirizados pela Cemig no
Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de
Minas Gerais - Sindieletro-MG.

Nº 878/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
implantação de um centro de recuperação de menores infratores no
Município de Carmo do Paranaíba.

Nº 879/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à
designação de um Delegado de Polícia Civil para o Município de
Carmo do Paranaíba.

Nº 880/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à
inclusão do Município de Carmo do Paranaíba no Programa de
Modernização de Delegacias de Polícia.

Nº 881/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo ao Conselho Estadual de Educação com vistas à
imediata publicação de resolução que regulamente as estratégias
específicas de atendimento escolar no campo e a outras medidas que
menciona.

Nº 882/2007, da Comissão de Educação, em que pleiteia seja
solicitado à Gerência de Projetos da Área de Educação da Diretoria do
Deop-MG diagnóstico da situação da rede física das escolas
estaduais sob a jurisdição da Superintendência Regional de Ensino de
Januária e outras providências que menciona.

Nº 883/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado
apelo ao Secretário de Saúde com vistas à instalação de gerência
regional de saúde no Município de Itajubá.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada
Maria Lúcia Mendonça e dos Deputados Almir Paraca, Weliton Prado
(13), João Leite e Délio Malheiros.
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Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dimas Fabiano (duas) e Roberto Carvalho e das Comissões de
Educação, de Fiscalização Financeira (duas), de Política Agropecuária
e de Transporte e da Comissão Especial para o Estudo da Atenção à
Pessoa com Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo.

Oradores Inscritos
  O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Lúcia
Mendonça.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça - “Sr. Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, imprensa, telespectadores da TV
Assembléia, funcionários da Casa e todos os que se encontram aqui,
nesta tarde de quinta-feira, é com satisfação que ocupo esta tribuna
para falar de uma iniciativa fundamental do Governador Aécio Neves.
Trata-se da situação dos funcionários designados do Estado de Minas
Gerais, no que concerne às suas aposentadorias.

Projeto de lei complementar do Governador beneficia 98 mil
servidores e traz a tranqüilidade necessária àqueles que viveram,
durante diversos governos, a ansiedade, seguida de tristeza, por não
ter tal questão resolvida. Eu, que sou aposentada como educadora
pelo Estado, há muito venho acompanhando a luta dos servidores
designados, e nenhum governo teve coragem de mexer no assunto.
Consideravam um vespeiro. O Governador Aécio Neves teve o
desprendimento e encaminhou o projeto de lei complementar a esta
Casa, no intuito de resolver de vez essa questão.

Ao definir o regime previdenciário e criar a Unidade de Gestão
Previdenciária e o Conselho Estadual de Previdência, o Governador
indica, mais uma vez, que Minas avança e que mostra os caminhos.

Os servidores serão acolhidos, gradativamente, até 2010, pelo
Ipsemg. Após a sanção do projeto de lei complementar, serão
beneficiados, de imediato, aqueles que têm aposentadoria voluntária e
aposentadoria compulsória.

Estive, com o maior orgulho, pessoalmente, com o Vice-Governador
de Minas, Antônio Anastasia, no mês de junho, quando manifestei a
minha preocupação com os servidores designados. Naquela ocasião,
ele me tranqüilizou. Disse-me, então, que o Governador Aécio Neves
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estava atento à questão e que em breve estaria enviando esse projeto
à Assembléia, encerrando um grave erro e colocando-o no passado.
Estive com o Vice-Governador, como já disse, e lá percebi quanto o
sentimento do Executivo estava voltado para a solução dessa
questão.

Agora, com o maior orgulho, pretendo trazer para a Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, como Vice-Presidente
dessa Comissão, a discussão desse projeto, uma vez que boa parte
dos servidores designados do Estado está lotada na Secretaria de
Educação.

Outra questão que trago a esta tribuna, e o faço com muita
satisfação, é a 2a Conferência Estadual de Políticas para Mulheres,
realizada nos dias 9 e 10/7/2007, na segunda e na terça-feira desta
semana, e que foi marcada pelo sucesso. Algo próximo a 600
mulheres participaram da conferência, no ginásio do Sesc de Venda
Nova, com uma primorosa organização da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, em parceria com o governo do Estado.

Contamos com a presença da Secretária Especial de Políticas para
as Mulheres da Presidência da República, Ministra Nilcéia Freire, que
nos lembrou que o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que
está sendo implementado desde janeiro de 2006, contém 199 ações
nas áreas de saúde, educação, enfrentamento da violência e
ampliação da autonomia econômica das mulheres.

Um dos grandes momentos dessa conferência foi quando discutimos
a avaliação, o aumento e a ampliação do espaço de poder para as
mulheres. Todas as comissões que lá trabalharam estipularam 10
itens, que serão levados para Brasília, e 31 ações, que também serão
levadas, relativas ao poder da mulher no espaço político.

Em nosso evento, elegemos as 183 delegadas que vão representar
Minas na conferência nacional, de 18 a 20 de agosto, em Brasília. Nos
trabalhos realizados, foram elaboradas 315 propostas, das quais 49
foram consideradas prioritárias e serão encaminhadas à conferência
nacional, em Brasília.

Com muito orgulho, propus, e foi aprovado, que uma das delegadas
de Minas representasse as pessoas com deficiência. Aprovamos o
nome de Maria Tereza Alves Gati de Almeida, que irá representar
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esse trabalho magnífico, que teve uma comissão especial, sob a
coordenação, sob a Presidência do Deputado Célio Moreira. Ela
representará os deficientes físicos e mentais e os autistas de Minas
Gerais. Ela é associada à Associação de Pais e Amigos de Pessoas
Especiais - Apape. Temos a certeza absoluta de que a Maria Tereza
em muito contribuirá na conferência nacional.

Representando esta Casa, toda a bancada feminina estará em
Brasília. Ao todo, serão 18 representantes dos Poderes do Estado, 55
dos governos municipais e 110 da sociedade. Durante todo esse
período de preparação, não poderia deixar de destacar a atuação da
Gerência de Projetos Institucionais - GPI -, cuja equipe parabenizo na
pessoa de Juscelino Luís Ribeiro. A GPI, com sua competência,
paciência e dedicação, soube-nos orientar e conduzir os trabalhos de
forma eficiente e eficaz, o que foi traduzido no sucesso absoluto do
evento.

Com as Sras. Deputadas, os Srs. Deputados e os telespectadores
da TV Assembléia, quero recordar quanto esta Casa tem colaborado
para que a mulher ocupe o espaço, no sentido de poder e de estar
mesmo na participação política de nosso Estado. Em 2004, o
Deputado Mauri Torres era o Presidente desta Casa, quando foi
realizada a I Conferência de Políticas Públicas para as Mulheres; em
2006, realizou-se, também com sucesso, um fórum em que saiu a
determinação de se eleger e fazer uma coordenadoria de políticas
públicas para as mulheres. Hoje, temos com orgulho a Virgínia Rosa,
nossa coordenadora, ligada à Sedese.

Chegamos nos dias atuais. Nosso grande Presidente, Deputado
Alberto Pinto Coelho, deu toda a cobertura possível para que a II
Conferência fosse um sucesso. Foi, conseqüência desse trabalho, de
apoio, ajuda, compreensão e entendimento do nosso Presidente. Eu e
as Deputadas Elisa Costa, Cecília Ferramenta e Gláucia Brandão, que
estamos aqui hoje, temos o orgulho de dizer que foi criada, neste
governo, a Promotoria de Políticas Públicas para as Mulheres, cuja
fantástica Promotora é a Dra. Laís, que tomou para si todos os
projetos que cuidam da proteção da mulher. E foi anunciado
recentemente, por nossa coordenadora Virgínia Rosa, a criação do
Juizado para as Mulheres. Hoje, às 17 horas, a bancada feminina



1116

estará no Tribunal de Justiça para discutir a respeito da legalização
desse juizado. (- Lê:)

“Portanto, em agosto, iremos a Brasília para levar a força, a garra e
a seriedade da mulher mineira, para que, em conjunto com as
companheiras dos demais Estados brasileiros, possamos criar mais
avanços nas políticas públicas para as mulheres.”

Encerrarei citando o que disse no término da conferência: orgulho-
me de ser mulher ao ver, naquele evento no Sesc de Venda Nova, as
mulheres debatendo, enfrentando e se dizendo em posição de retirada
de caminhada para a luta pela mulher.

Solicito às Deputadas e, em especial, aos Deputados presentes que
nos acompanhem nessa luta. Uma hora séria foi aquela em que
discutimos o aborto. Foi pesadíssimo. Nesta Casa já estão discutindo
esse assunto: os Deputados Célio Moreira e Eros Biondini, a favor da
vida e contra o aborto; e na Comissão de Saúde, em que o assunto foi
debatido ontem. É preciso que todos nesta Casa se empenhem para
que Minas Gerais não dê um passo em falso em relação a esse
assunto.

Agradeço a todos e os conclamo a caminharmos juntos em busca da
realização das mulheres mineiras para o desenvolvimento dos
Municípios mineiros, de Minas Gerais e do Brasil. Obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas. Parabenizo a Deputada Maria Lúcia Mendonça. Também
participamos com a bancada feminina da II Conferência Estadual de
Políticas Públicas para as Mulheres, com a presença de
aproximadamente 600 delegadas de todo o Estado, uma presença
muito importante na organização da Assembléia Legislativa. Faço
justiça à GPI, por meio do Juscelino, da Míriam, da Mônica e de toda a
equipe de infra-estrutura que participou, todo o tempo, não somente
na preparação, mas durante a conferência, nas relatorias e no
assessoramento dos grupos. Houve uma verdadeira parceria entre os
movimentos sociais, a Assembléia e os governos representados nas
conferências municipais e regionais.

Queria parabenizar a todas as delegadas, que tiveram dois dias de
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intenso debate. Foi uma conferência de grande qualidade, não
somente pela participação, que cresceu muito desde a primeira
conferência, mas principalmente pelo conteúdo das propostas
debatidas, que serão levadas à conferência nacional, para que
comprometamos, cada vez mais, o governo do Presidente Lula, que
criou a Secretaria Especial de Políticas Públicas, com a presença da
Ministra Nilcéa, e o governo de Minas, através da Secretaria de
Desenvolvimento, e da coordenadoria criada para a implementação. E
que tenhamos nos Municípios o compromisso das Prefeitas, dos
Prefeitos e das Câmaras de Vereadores, para, de maneira integral das
políticas, forjar as políticas para as mulheres, nas relações, na
autonomia e na igualdade do mundo do trabalho, nas políticas
relacionadas à saúde e nas destinadas à educação, uma educação
igualitária, para todos, sem discriminação, e, especialmente, no tema
do enfrentamento da violência, na implementação efetiva da Lei Maria
da Penha, dos Juizados Especiais, na criação da rede de combate à
violência doméstica - os centros de referência, as casas de passagem,
as casas-abrigo -, para termos mais igualdade nas questões de
gênero.

E há o tema novo, que não fazia parte nem do plano nacional nem
do estadual, que é a mulher e a sua participação política nas
instâncias de poder. Foram aprovadas propostas bem interessantes
para que, na instituição da política de cotas, sejam assegurados 50%
de vagas para as mulheres nos cargos de livre nomeação e
exoneração dos órgãos públicos e, da mesma forma, nas chapas de
candidatos a eleições proporcionais para o Legislativo, que hoje são
30%. Que a cota caminhe, depois de cumprida essa meta, para 50%.
Que, nas direções partidárias, nas direções de movimentos sociais e
nas instituições, haja uma representação feminina também de 50%,
dado que a maioria da população brasileira hoje é de mulheres, e 51%
do eleitorado é feminino.

Também há a garantia do financiamento público, das cotas, a
destinação do fundo partidário para as mulheres, a garantia de
fidelidade partidária na reforma política, todo um conjunto de
propostas que foram aprovadas e que serão levadas à conferência
nacional. Registro que o Estado de Minas Gerais se manifestou sobre
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a política, mas é preciso também, fundamentalmente, que os
Municípios tenham os conselhos, que haja organização maior dos
movimentos sociais, dos movimentos populares de mulheres. Com a
organização da sociedade e dos movimentos sociais, há que se fazer
um tensionamento nas Câmaras, para legislarem a partir da visão da
mulher na questão de gênero, etnia, raça, e a partir dos Orçamentos
municipais, estaduais e federal.

Deixo também o registro dessa belíssima conferência e do seu
resultado. Que consigamos formular políticas integradas e dar um
passo adiante na luta contra a discriminação e o preconceito e na
participação efetiva da eqüidade de gênero, da igualdade de direitos e
de oportunidades.

Falando mais uma vez de conferências, realizaremos a III
Conferência Nacional das Cidades. Liderada pelo Ministério das
Cidades, é um chamamento a Minas Gerais, que também realizará as
suas conferências municipais ou regionais e a sua conferência
estadual, também discutindo as propostas para a conferência
nacional. A Conferência das Cidades tem um papel muito importante,
assim como as demais conferências, no envolvimento da sociedade
em temas que lhe dizem respeito. Especialmente, pensar as cidades a
partir de todos os que nela moram e construir as cidades a partir de
direitos que devem ser para todos e todas.

Deve haver uma visão de cidade em que a participação e a
igualdade prevaleçam, do ponto de vista da construção das políticas
destinadas à sensibilidade, ao trânsito, ao transporte, à habitação de
interesse social, ao saneamento básico, à infra-estrutrua, à
eletrificação, ao planejamento urbano etc. Enfim, as políticas devem
ser pensadas a partir de todos os que moram e participam da cidade.

A população deve ser protagonista dos destinos, do crescimento e
do desenvolvimento da cidade, lugar onde todos moramos,
compreendendo campo e cidade. A conferência é um chamamento a
todos os Municípios para a participação nesse processo,
principalmente para contribuir para a construção do sistema nacional
de desenvolvimento urbano, para a criação, nas conferências
municipais, dos conselhos municipais das cidades e do conselho
estadual das cidades, a exemplo do sistema nacional, que hoje já está
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estruturado, que é o Conselho Nacional das Cidades, que integra as
políticas de trânsito, transporte, projetos e programas, especialmente
os planos diretores das áreas de habitação de interesse social e de
saneamento ambiental.

Importante é dizer que também a Assembléia Legislativa faz parte
da comissão organizadora. A exemplo da Conferência Pública das
Mulheres, também haverá a participação fundamental desta Casa e
de todos os Deputados que queiram integrar-se a esse processo, que
será realizado com diversos movimentos. A comissão também integra
os movimentos de moradia, saneamento, trânsito e transporte.
Diversas entidades que organizam a sociedade estão sendo
chamadas a participar e fazer suas propostas.

Chamo a atenção dos Municípios para o prazo estabelecido para as
conferências municipais, o qual termina em 30 de julho. É muito
importante que todos os Municípios façam o edital de convocação, por
meio das Prefeituras. Pode ser uma conferência de caráter municipal
ou regional, mas a Prefeitura deve fazer o edital chamando todos da
região, as entidades e a Câmara de Vereadores. É muito importante
que as Prefeituras, até 30 de julho, prazo que começou em 1º de
maio, realizem essas conferências municipais.

Nossa conferência estadual acontecerá nos dias 17 a 19 de
setembro, aqui, em Belo Horizonte, e a conferência nacional, em
Brasília, nos dias 25 a 29 de novembro. O Estado de Minas Gerais
precisa construir o seu plano estadual de saneamento em função do
marco regulatório da lei do saneamento, aprovada no Congresso
Nacional. É muito importante, ainda, que nosso Estado implemente
seu conselho de saneamento, já discutido aqui, em ciclo de debates.

Quando discutíamos a lei nacional e a criação das subsidiárias da
Copasa, foi dito que o governo de Minas nos enviaria ainda neste
semestre a proposta de criação do Conselho Estadual de
Saneamento, mas, até o presente momento, não nos foi enviada
nenhuma mensagem do Governador de Minas apontando para a
criação desse Conselho. Junto a essa proposta de criação, haveria a
proposta do Plano Estadual de Saneamento. Tudo isso deve ser
objeto de debate não só nas conferências municipais, mas também na
conferência estadual.
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É necessário também ressaltar que hoje o governo federal está
investindo muitos recursos nessas áreas. Se analisarmos o PAC, na
área de habitação e saneamento, e o PAC Minas, perceberemos que
aqui haverá recursos da ordem de R$3.600.000.000,00 para a área de
habitação e saneamento. Isso demonstra o compromisso do governo
Lula com essa causa. Para as cidades acima de 150 mil habitantes,
para as de até 50 mil habitantes e para aquelas de 50 mil a 150 mil
habitantes, teremos recursos da Funasa, da ordem de
R$4.000.000.000,00, para o saneamento; e do Ministério das Cidades,
do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, da ordem de
R$2.000.000.000,00, para garantir recursos para os Municípios, para
as políticas de moradia, de infra-estrutura urbana, especialmente nos
bairros carentes, e para o saneamento ambiental, nas áreas de água,
tratamento de esgoto, drenagem, destinação final dos resíduos sólidos
e tratamento do lixo.

Quanto à Conferência das Cidades, além dos investimentos, que
são grandes na área, é preciso que os Municípios, ao participarem da
Conferência, também se capacitem, através de projetos inovadores, a
disputar os recursos federais, para que essas políticas que contribuem
para a qualidade de vida das nossas famílias, das pessoas que
moram em cada cidade, sejam efetivamente garantidas.

Deixamos aqui o nosso compromisso com o chamamento para a 3ª
Conferência Nacional das Cidades. Em Minas Gerais, da mesma
forma, os Municípios devem ficar atentos ao calendário. Até 30 de
julho, todos deverão realizar as conferências municipais ou regionais.
E, em setembro, teremos a nossa conferência estadual.

Deixo aqui a solicitação para que a sociedade civil, os movimentos
sociais de todas as áreas, as Câmaras de Vereadores, os Prefeitos e
Prefeitas, os Vice-Prefeitos e Vice-Prefeitas participem efetivamente,
para que tenhamos uma sociedade inclusiva, cada vez mais cidadã e
participativa.

Finalizando nossa fala de hoje, quero fazer um breve comentário
sobre o projeto de lei enviado a esta Casa Legislativa pelo
Governador de Minas, que diz respeito à educação e ao magistério.
Serão breves palavras porque, na próxima semana, faremos um
comentário mais detalhado sobre esse projeto, que reajusta os valores
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das tabelas de vencimentos básicos das carreiras dos profissionais de
educação básica do Estado e institui a parcela de complementação
remuneratória do magistério.

Chamo a atenção porque, na época do Governador Itamar Franco,
havia a PRC, que foi criada como abono. Nos dois anos do governo
Aécio Neves, esse abono foi muito criticado no Plenário. Diziam que
isso era muito ruim. Concordamos com parte dessa avaliação. E
agora ela volta, a chamada PRC-abono, dentro da questão da criação
do piso nacional, que é fundamental.

O piso nacional está sendo criado agora pelo Fundeb. Achamos
positivo que Minas Gerais, como todos os Estados, tenha o piso de
R$850,00, no mínimo. O piso deve ser daí para mais. As categorias
estão-se organizando para que, em nível nacional, esse piso seja
maior.

Em Minas Gerais, esse piso pode-se transformar em uma PRC, em
um abono. Minas Gerais precisa avançar na educação e em sua
qualidade. O piso precisa ser efetivamente implantado em Minas
Gerais, conforme disse a Secretária, por 24 horas semanais, e não,
além disso. Todos os servidores de Minas devem ter garantidas
melhores condições, ou seja, para além desses 5%. Esse percentual
ainda é muito pouco para uma categoria que há muitos anos não tem
reajuste salarial, em Minas Gerais.

Deixamos aqui este início de conversa. Aprofundaremos esse
posicionamento. No segundo semestre, debateremos o piso nacional
de salário da educação e o piso estadual. Garantiremos efetivamente
que a educação caminhe no rumo da sua qualidade: incluir os nossos
jovens, garantir a nossa juventude nas escolas e imprimir qualidade
para que possa haver desenvolvimento e conhecimento para todos.
Muito obrigada.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público das galerias, telespectadores da TV Assembléia,
estamos na tribuna para abordar alguns assuntos, de maneira
especial o “VI Encontro dos Povos do Grande Sertão Veredas”. Nossa
região Noroeste é composta por duas grandes bacias hidrográficas
tributárias do querido Rio São Francisco, rio de integração nacional.
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Como todos sabem, as bacias dos Rios Paracatu e Urucuia têm uma
área que ainda pode ser considerada remanescente do grande sertão
narrado pelo eminente escritor Guimarães Rosa. O que sobrou do
grande sertão está em nossa região. Lá ainda encontramos tipos
tradicionais, culturais, que estão registrados nos romances, nos
contos de Guimarães Rosa.

O “Encontro dos Povos do Grande Sertão Veredas” é o ambiente, o
espaço onde as comunidades tradicionais do Urucuia e do Paracatu,
os artesãos, os quilombolas e os agricultores familiares se reúnem
levando os seus produtos, os seus artesanatos, a sua tradição e a sua
cultura. É um grande encontro da solidariedade. É um grande
encontro de intercâmbio de trocas e de confraternização. Ao longo
destes seis anos, tornou-se um espaço de capacitação, de discussão
de políticas públicas, de formação de agentes que atuam nas diversas
organizações sociais da região de agentes públicos. Nesse encontro,
além das lideranças da nossa região, quer sejam políticas, quer sejam
comunitárias, há também a presença de inúmeras entidades que para
lá se dirigem para colaborar em todas as discussões, debates e
formulações que ali são feitos. O “Encontro dos Povos do Grande
Sertão” tem-se transformado num símbolo de resistência, de luta, de
preservação não só da cultura sertaneja e dos traços culturais ainda
vivos na nossa região, mas também, acima de tudo, num evento e
num símbolo de resistência na proteção do cerrado brasileiro.

Reforço o convite aos Prefeitos da nossa região, do Vale do Urucuia,
do Vale do Paracatu, às lideranças políticas, às lideranças
comunitárias, às lideranças sociais, às lideranças religiosas, às
lideranças sindicais. Espero que todos compareçam à Chapada
Gaúcha, no Município de Chapada Gaúcha, amanhã, dia 13, na sexta-
feira, no sábado e no domingo, no grande “Encontro dos Povos do
Grande Sertão Veredas”, para discutir, pensar e reformular as ações
que estão ocorrendo naquela região.

Há alguns anos, com o apoio do Sebrae, foi desenvolvida a
implantação de agências de desenvolvimento local nos diversos
Municípios, para promover o desenvolvimento sustentável da região
referente ao programa Delis, do Sebrae. A partir daí, houve outra
iniciativa promovida pelo Ministério da Integração Nacional, no âmbito
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do programa das mesorregiões diferenciadas. Aliás, nossa região está
em uma das 13 mesorregiões diferenciadas, que foram para receber o
apoio do governo federal, a mesorregião de águas emendadas, que
pega a bacia do Urucuia e a bacia do Paracatu, além de diversos
outros Municípios do Distrito Federal e de Goiás.

Fruto dessa articulação e mobilização, a partir do ano de 2003, a
Fundação Banco do Brasil, percebendo que ali havia um grau de
organização diferenciado entre as várias organizações atuantes, criou
uma sinergia e pontes intersetoriais com os poderes públicos estadual
e federal, por meio de diversos ministérios, órgãos técnicos,
universidades e fundações.

A Fundação Banco do Brasil elegeu o Vale do Urucuia para fazer um
amplo projeto de desenvolvimento territorial.

O “Encontro dos Povos do Grande Sertão” vem recebendo apoio do
Sebrae e da Fundação Banco do Brasil e se transformando num
espaço de reflexão para o desenvolvimento sustentável do Vale do
Urucuia, sobre as técnicas adequadas de manejo de solo,
fundamentais neste momento, em que se discute a revitalização da
bacia do Rio São Francisco, espaço esse que se vem transformando
num espaço de formulação de políticas sociais voltadas para o
desenvolvimento sustentável não só da nossa região, visto que
também tem servido de laboratório para diversas outras iniciativas que
estão surgindo em todo o território nacional.

A realização do VI Encontro dos Povos do Grande Sertão Veredas é
uma iniciativa da Agência de Desenvolvimento Local e Integrado de
Chapada Gaúcha, da Fundação Pró-Natureza - Funatura - e da
Prefeitura Municipal de Chapada Gaúcha. O evento conta ainda com o
respaldo da Agência de Desenvolvimento Sustentável e Integrado do
Vale do Rio Urucuia, do Sebrae, da Fundação Banco do Brasil e de
diversos outros órgãos.

A programação consta de debates diversos e mesas-redondas
diversas para tratar do desenvolvimento local e da participação
coletiva. Nessa oportunidade, esperamos reunir todos os Prefeitos e
lideranças políticas da região. O encontro será amanhã, às 17 horas.

Também será objeto da discussão a valorização das tradições
culturais e regionais dos mestres de artes e ofícios do Vale do
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Urucuia, ou seja, a valorização das políticas públicas voltadas para o
fortalecimento das manifestações culturais da região.

Haverá ainda a apresentação do Mosaico Sertão Veredas, do
Peruaçu, pela Funatura e pelo Ibama, além de várias oficinas que vão
levar conhecimento para todos os que ali estiverem presentes.
Também assistiremos a apresentações de grupos tradicionais da
cultura popular da região de São Gonçalo, tais como folias de Reis,
sussa, catira, manzuá, dança de roda, moda de viola, dança gaúcha e
apresentação dos artesãos e das fiandeiras.

Portanto, mais uma vez, gostaríamos de convocar todas as
lideranças dos Vales do Paracatu e do Urucuia a participar do VI
Encontro dos Povos do Grande Sertão Veredas, a fim de reforçarmos
o nosso compromisso com a difusão da cultura da cooperação, com o
desenvolvimento sustentável regional e com a defesa do bioma do
serrado, seja do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, seja dos
diversos parques estaduais implantados, protegidos e defendidos na
região.

A Agência de Desenvolvimento Sustentável e Integrado do Vale do
Rio Urucuia estará presente coordenando um grande encontro com as
lideranças comunitárias que participam da implementação do projeto
de desenvolvimento sustentável apoiado pela Fundação Banco do
Brasil, nas cadeias da mandioca, do mel, do artesanato, do turismo e
da fruticultura tradicional e do cerrado, além da cadeia da piscicultura,
que tem o apoio do Ministério da Integração.

É um momento importante, porque se fará um balanço geral do
estágio do projeto de desenvolvimento da região e também se
projetarão as ações a serem implementadas nas diversas cadeias
produtivas, que já estão em curso na região. Nesse encontro,
contaremos com a presença de representantes da Fundação Banco
do Brasil e do Sebrae, dois grandes parceiros, e da Rede Mais, que
realiza um belíssimo trabalho de mobilização social - aliás, esse
trabalho conta com nosso apoio e nossa participação. A sigla “Mais” é
traduzida pelas palavras “mobilização, articulação e integração
solidária e sustentável”. Essa rede utiliza elementos da cultura popular
regional, como símbolos de religiosidade, e tem como figura central o
São Francisco de Assis, não exclusivo da Igreja Católica. É o santo
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ecológico, é aquele que defende a natureza, a vida e a fraternidade
universal. Portanto, por meio dessa figura, a Rede Mais apresentará
todo esse esforço de sensibilização e mobilização para a participação
em processos de cultura da cooperação e do desenvolvimento
sustentável, levando sua contribuição ao encontro dos povos do
grande sertão.

Gostaríamos de registrar que, na sexta-feira passada, com a
presença do Diretor de Revitalização da Codevasf, Sr. Jonas Paulo, e
dos Deputados Federais Virgílio Guimarães e Antônio Andrade,
realizamos grande evento em Paracatu, em prol da revitalização da
Bacias dos Rios Paracatu e Urucuia. Foi assinado convênio de
cooperação técnica entre o Instituto Estadual de Florestas - IEF - e a
Universidade de Brasília - UNB -, para implantação do centro de
referência da revitalização das Bacias dos Rios Paracatu e Urucuia,
no âmbito da revitalização do São Francisco. Entendemos que esse
centro seja o instrumento necessário para articular e organizar as
diversas iniciativas que estão em curso na região. Apresentamos ao
Sr. Jonas Paulo um ofício com a assinatura da grande maioria dos
Prefeitos e líderes presentes ao encontro, solicitando a implantação
de escritório da Codevasf na região, com o objetivo de atender
especificamente aos Municípios da bacia, para receber, de modo mais
acentuado e efetivo, o apoio desse órgão, que concentra os recursos
da revitalização do Rio São Francisco. Dessa forma, os recursos
também poderão ser aplicados na nossa região, que tem o 1º maior
contribuinte individual do São Francisco, o Rio Paracatu, e o 3º, que é
o Rio Urucuia.

Finalizo, Sr. Presidente, agradecendo a atenção de todos e
reforçando o convite para participarem do VI Encontro dos Povos do
Grande Sertão Veredas, em Chapada Gaúcha, nos dias 13, 14 e 15
de julho. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputados,
Deputadas, amigos da galeria, TV Assembléia, meus senhores e
minhas senhoras, aproveito esta tarde para fazer algumas reflexões
importantes que são de interesse do povo mineiro e do Parlamento.
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Como já foi lido nesta semana, recebemos na segunda-feira a
presença do Desembargador Orlando Adão Carvalho, Presidente do
Tribunal de Justiça, que estava entregando à Assembléia mensagem
do projeto de lei complementar referente à divisão judiciária do Estado
de Minas Gerais; aliás, esse projeto já era aguardado por nós desde
longa data. No ano passado, debatemos e discutimos sobre o Projeto
de Lei Complementar nº 87, em várias audiências públicas. Tenho
absoluta certeza de que é de grande interesse dos parlamentares a
apresentação de emendas, beneficiando as comarcas, as varas
judiciais e a tutela jurisdicional do nosso Estado. Sabemos quanto
esse projeto é importante. Certamente, após o recesso, esta Casa
promoverá debates e fará um esforço concentrado para que, no
segundo semestre, possamos discuti-lo, aprová-lo e,
conseqüentemente, encaminhá-lo ao nosso Governador para a
respectiva sanção.

Senhores e senhoras, tenho certeza absoluta de que esse projeto
virá num momento muito importante, já que, nesta semana, por meio
de nomeação do Governador, mais de quatrocentos servidores do
Tribunal de Justiça estão sendo nomeados às serventias, aos
tabelionatos e aos Cartórios de Registro Civil, enfim, em decorrência
da seriedade e da transparência do concurso público que ocorreu por
meio desse Tribunal. Esse projeto é muito importante para esta Casa.

Neste momento, quero comungar com a Casa o interesse de todos
nós, Deputados, debatermos o assunto, pois sabemos das
dificuldades que estamos enfrentando, como a da falta de Juiz em
comarcas e a de instalação de comarcas. No ano passado, quando
debatemos, verificamos a dimensão da preocupação de todos que
estão defendendo as suas bases e regiões.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, gostaria de cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Antes de
tecer um comentário, digo que sou testemunha do esforço de V. Exa.
ao longo dos anos passados, principalmente em relação a esse
projeto. Parece que ele estava tramitando e depois foi retirado para
um maior aperfeiçoamento pelo Poder Judiciário. Ficou o
compromisso de ele retornar a esta Casa, para promovermos uma
discussão. Chegamos a trabalhar muito nele, realizando audiências
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públicas e encontros com os magistrados. Foi um trabalho árduo que
a Assembléia realizou. Parece que agora está retornando.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, é importante trabalhá-lo e ter uma
abertura do Poder Judiciário para que façamos um processo de
negociação em razão do provimento de algumas varas que estão
desprovidas, a criação de outras varas importantes em Municípios que
possuem um acúmulo maior e, principalmente, a instalação das
comarcas. Em Minas Gerais, seguramente várias comarcas foram
criadas; aliás, quando isso acontece, cria-se uma expectativa muito
grande.

Gostaria de citar apenas o Município de São João do Paraíso, no
extremo Norte de Minas Gerais, 10km da divisa da Bahia. Criou-se
essa Comarca de São João do Paraíso, e ficou a expectativa da sua
instalação.

Fizemos audiências com o Tribunal de Justiça, por exemplo, e com
outros que passaram pela Presidência, que estabeleciam metas.
Diziam que, se fosse feita a cadeia pública local, instalariam a
comarca. O Prefeito esforçava-se muito para que isso ocorresse.
Lembro-me, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, de que o atual Prefeito, o
Souza, disponibilizou mais de R$370.000,00 de recursos da
Prefeitura, os quais poderiam ter sido usados em outros setores, como
saúde, educação, pavimentação, para construir uma minipenitenciária,
uma cadeia pública. Isso foi possível com um esforço muito grande.
Hoje ela está paralisada, porque não foi criada a comarca.

Então, é necessário que esse esforço que estamos fazendo,
principalmente liderado por V. Exa., tenha a reciprocidade do Poder
Judiciário. Caso contrário, são recursos aplicados e que não estão
servindo para nada neste momento, porque a comarca não foi
instalada. Exigiu-se casa para o Promotor, para o Juiz e a construção
do fórum. Foram gastos mais recursos.

Daremos a nossa contribuição, mas é necessário que haja a
reciprocidade e a abertura do Poder Judiciário. Parabéns!

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado a V. Exa., com
certeza toda a Casa estará debruçada nesse importante projeto de lei
complementar, que é de interesse de todos os Deputados desta
Assembléia.
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Um outro assunto que me traz aqui, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, refere-se a um momento importante que vivemos nesta
semana, na Comarca e no Município de Monte Sião.

Desde 1999, quando iniciamos a nossa atividade parlamentar,
sempre buscamos, dentro deste Parlamento e junto ao governo,
alternativas para o aumento do fornecimento de energia elétrica, por
meio da melhoria da subestação no Município de Monte Sião, que já
se tornou respeitada e conhecida como a Capital nacional do tricô.
Temos lá mais de 2 mil malharias. Mas tínhamos um grande
problema: a rede não suportava as inúmeras ligações, com máquinas
modernas e tantas indústrias instalando-se dentro do próprio
Município.

Iniciamos uma luta em 1999, quando lá esteve o então Governador
Itamar Franco, que pôde tomar contato com essa preocupação de
toda a população.

Posteriormente, aqui, nesta Assembléia Legislativa, inúmeras
audiências foram realizadas. Esse processo, mais uma vez, foi
desencadeado na audiência de agosto de 2003. Esteve aqui o Sr.
Nélson Leite, representando a Cemig, e outros representantes da
comunidade de Monte Sião, como a Associação Comercial e Industrial
de Monte Sião - Acims -, que hoje recebeu o título de utilidade pública,
assim como os Prefeitos Mário Márcio Zucato, José Rafael, atual
Prefeito, e da Câmara Municipal. Toda a sociedade organizada esteve
aqui reivindicando à Cemig o aumento de energia elétrica para
suportar o consumo das malharias que estavam sendo instaladas
naquele Município.

Nesta semana tivemos o prazer de, juntamente com o Deputado
Bilac Pinto, majoritário no Município de Monte Sião, presentes todos
os Diretores da Cemig, inaugurar a nova subestação naquele
Município. Foi um projeto de mais de R$12.000.000,00, que hoje tem
a capacidade de recepcionar mais mil malharias, além das já
instaladas. Trata-se de uma subestação moderna, totalmente
digitalizada, que, com certeza, acompanhará o desenvolvimento da
nossa região. Ficou instalada em Monte Sião, mas dará suporte aos
Municípios de Jacutinga e de Ouro Fino, minha terra natal.

Faço esse registro, porque a Assembléia Legislativa foi uma grande
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parceira, debatendo, discutindo, ouvindo todos os segmentos da
sociedade. Estivemos em Monte Sião, bem como recepcionamos
aqui, nesta Assembléia Legislativa, todos os envolvidos no processo.
Foi demorado, em vista da complexidade de instalação dessa
subestação. Houve desapropriações de terrenos, problemas com
fiação e embargos judiciais. Mesmo assim, conseguimos êxito nessa
empreitada num momento importante e histórico para Monte Sião.

Quero saudar todo o Município de Monte Sião por ter ganho, desde
segunda-feira, dia 9, a nova subestação da Cemig, uma das mais
modernas no interior de Minas Gerais. Sem dúvida alguma, essa
subestação contribuirá muito para o desenvolvimento do Sul de Minas
e, especialmente, de toda a região, que temos o prazer de representar
na Assembléia Legislativa.

Quero agradecer muito ao Dr. José Maria de Macedo, que
representou o Presidente Djalma Morais, e a todos os que puderam
atender aos inúmeros apelos de nossa Comissão, dos parlamentares
e, particularmente, da comunidade de Monte Sião, pela qual tenho o
prazer de manifestar nossa alegria neste momento.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Dalmo
Ribeiro. Gostaria de parabenizar V. Exa., que sempre está tão
presente na Assembléia Legislativa, no Sul de Minas, em todo o
Estado de Minas Gerais, realizando o seu trabalho e agora
beneficiando esta cidade tão importante no nosso Estado: Monte Sião.

Ao citar Monte Sião, aproveito para lembrar o meu companheiro e
amigo Oscar Bernardes. Tive a oportunidade de jogar com ele na
Seleção Brasileira de Futebol. Grande amigo e próspero empresário
em Monte Sião, gerando empregos, recolhimento de impostos para o
Estado.

Ao saudar V. Exa., a Cemig e o governo do Estado de Minas Gerais,
por mais esse investimento, aproveito também para saudar Monte
Sião e meu amigo Oscar. Muito obrigado e parabéns.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado a V. Exa. Tenho a
certeza absoluta de que a recíproca é verdadeira. Oscar tem por V.
Exa. grande carinho, admiração e fraternal amizade.

Um outro assunto que quero trazer, Sr. Presidente, é o momento
que vivemos, nesta semana, no gabinete do Dr. Maurício Campos,
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Secretário de Defesa Social. Há longo tempo, buscamos para o
Município de Itajubá uma nova unidade prisional. Sabemos da
dificuldade que temos hoje em relação às nossas cadeias. Itajubá tem
sido alvo de fugas e motins, especialmente tantas e tantas
inquietações da comunidade, uma vez que a cadeia pública dessa
cidade se situa na parte central do Município. Trata-se de uma
empreitada em que, há dois anos, temos trabalhado com o governo
Aécio Neves, a Secretaria, as Polícias Militar e Civil, o Prefeito, a
Câmara Municipal e o Poder Judiciário. Pudemos realizar inúmeras
audiências. E, felizmente, na tarde de terça-feira, estiveram presentes,
no gabinete do Secretário Maurício Campos, Benedito Pereira dos
Santos, Prefeito de Itajubá; João Vítor, Presidente da Câmara; Dr.
Selmo Silas de Souza, Juiz de Direito; Major Mutti, representando a
Polícia Militar; Dr. Antônio Garcia, representando a Polícia Civil e a
sociedade, quando pudemos ouvir de imediato a autorização do
Secretário Maurício Campos para que se inicie o estudo do projeto,
autorizando a construção da nova cadeia pública do Município e
Comarca de Itajubá, uma vez que temos o terreno.

Tenho a certeza absoluta de que se trata de uma obra de
aproximadamente R$4.000.000,00, já autorizada, com orçamento
garantido para a construção, tão logo o Deop inicie sua atividade.
Essa cadeia será construída às margens da Rodovia BR-459, próximo
a Itajubá.

Em nome do Município de Itajubá, do Prefeito, do Presidente da
Câmara, dos Poderes constituídos, gostaria de agradecer ao nosso
Governador, Aécio Neves, ao Vice-Governador, Antônio Augusto
Anastasia, que tanto nos têm ajudado, e particularmente ao Secretário
Maurício Campos, que, graças a sua sensibilidade, pôde determinar
esse estudo e, conseqüentemente, a ordem dos serviços por meio de
licitação. Trata-se, sem dúvida alguma, de uma aspiração antiga da
comunidade, em relação à segurança. Itajubá hoje é uma cidade
universitária, sempre atenta ao problema local e dos alunos
universitários, mais de 5 mil.

Há muito tempo, é aspiração e desejo de todos a construção dessa
unidade prisional.

Quero registrar aqui este momento importante para o Município.
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Sem dúvida alguma, inúmeras audiências foram realizadas, e, com
isso, todas as Lideranças estiveram no processo de maneira muito
determinada. Quero, portanto, parabenizar as autoridades
organizadas, que sempre estiveram aqui buscando esse grande
momento para o Município. Fica registrado nosso reconhecimento por
esse grande momento que a Comarca de Itajubá viverá com a nova
unidade prisional. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Ademir Lucas) - Com a palavra, o
Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, telespectadores que nos assistem pela TV Assembléia,
imprensa, funcionários da Casa e espectadores das nossas galerias,
os principais jornais de ontem estamparam em suas manchetes a
situação dos servidores designados, anunciando o envio de projeto de
lei a esta Casa, pelo nosso Governador, Aécio Neves, que vinculará
os servidores designados ativos e inativos ao regime de previdência
do Estado. Essa vitória, além de ser uma conquista dos servidores,
também é de todos nós, que acompanhamos e trabalhamos para que
o caso deles fosse urgentemente solucionado.

Esse foi um trabalho que comecei no meu primeiro mandato nesta
Casa, buscando, inicialmente, esclarecimentos e trabalhando para
encontrar soluções para a situação funcional dos referidos servidores
designados, principalmente os da área educacional, pois constituem a
maioria, tendo apresentado diversos requerimentos ao governo do
Estado, à Secretaria de Educação, à Secretaria de Planejamento e
Gestão, pedindo providências para resolver definitivamente aquela
situação.

Ainda tive oportunidade de solicitar audiência pública nesta Casa, à
época como Presidente da Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática desta Assembléia, mas ela não se realizou, a
pedido do próprio governo, que estaria procurando outras soluções
para o caso. Em decorrência de a referida audiência pública ter sido
suspensa, em comum acordo com a Associação dos Professores
Públicos de Minas Gerais - APPMG -, por meio da Presidente, Profa.
Joana d’Arc, apoiada pela Federação das Associações de Pais e



1132

Amigos das Escolas Públicas de Minas Gerais - Fapaemg -, sob a
liderança de seu Presidente, Sr. Mário de Assis, realizamos uma
reunião com designados do Estado no Hotel Normandy, em 6/4/2006,
quando tratamos do assunto dos milhares de servidores que não
conseguiam ter seus direitos reconhecidos, principalmente no que
tange à situação de aposentadoria.

Também participei de diversas reuniões com o ex-Secretário de
Planejamento e Gestão, hoje Vice-Governador do Estado, nosso
querido Antônio Augusto Junho Anastasia, para solicitar
esclarecimentos e providências quanto à situação da aposentadoria
daqueles servidores e à continuidade da manutenção dos contratos
deles - milhares renovados ininterruptamente há mais de 20 anos -,
em especial as professoras, os professores e os auxiliares de serviço
das escolas, nossos queridos auxiliares das escolas estaduais.

Em 18/4/2006 apresentei nesta Casa outro requerimento de
audiência pública para discutir a questão dos servidores designados
da Uemg. Em 7/6/2006, fui a Brasília, acompanhado de um grupo de
designados, que se dirigiram para a Capital do País em dois ônibus,
sob a coordenação dos Presidentes da APPMG e da Fapaemg, e
também com o meu colega Paulo Piau, hoje Deputado Federal. Na
ocasião, nossa comitiva visitou todos os gabinetes dos Deputados
Federais da bancada mineira e todos os Senadores por Minas Gerais.
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 aproximar os ideais da APPMG, que são dos
servidores, com o Poder Legislativo, para buscar solução, em nível
federal, no Poder Legislativo do Congresso Nacional.

Apresentei, neste ano, o Projeto de Lei nº 1.004/2007, que
estabelece aos servidores designados o direito de permanecer no
Ipsemg Saúde no caso de serem remetidos ao Regime Geral da
Previdência Social.

Solicitei também uma audiência pública na Comissão de Justiça
para debater o referido projeto, com o objetivo de trazer a público a
discussão do assunto, para não corrermos o risco de o projeto ser
considerado inconstitucional, sem o devido debate. O melhor de tudo
é que esse projeto não precisou nem tramitar porque o governo de
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Minas Gerais já está reconhecendo os justos direitos desses
servidores.

Agora, quero declarar publicamente, estou muito feliz, porque tudo
que é feito com carinho, com determinação, com fé e, principalmente,
por meio de trabalho em parceria, como foi esse, tem a chance de
alcançar sucesso. Como ocorreu neste caso, os servidores venceram
e a justiça está sendo feita, graças ao reconhecimento do governo do
Estado, do Governador Aécio Neves, que teve sensibilidade, desde o
primeiro instante, no início do seu mandato à frente do governo de
Minas Gerais.

Esse meu trabalho veio a confirmar a minha luta constante em
defesa de funcionários injustiçados, como mostra o ocorrido e também
conseguido com sucesso dos ex-servidores da extinta MinasCaixa.
Agora estou honrado por ter tido oportunidade de participar da defesa
do grupo dos designados. Eles mereceram e merecem essa vitória.
São trabalhadores sofridos, que se dedicaram e lutaram durante tanto
tempo em defesa da educação e de outros setores do Estado e pelo
sustento de suas famílias.

Outro projeto que tenho ainda em tramitação e que visa a beneficiar
o funcionário público estadual é a Proposta de Emenda à Constituição
nº 19, que já está em ordem do dia e determina agilidade na
apreciação dos processos de aposentadoria pelos órgãos do Estado e
pelo Tribunal de Contas do Estado. Atualmente, se o processo não for
analisado no tempo que a lei determina, ocorrerá a prescrição e ou
decadência do direito de ser apreciado, determinando-se
imediatamente o registro da aposentadoria do servidor.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 19 está para ser votada, e
seu objetivo é determinar essa situação: se passar de cinco anos e o
processo não for solucionado no Tribunal de Contas ou em qualquer
órgão de aposentadoria do Estado, automaticamente o registro da
aposentadoria do servidor terá de ser feito pelo processo de
decadência ou prescrição. Isso ocorrerá após a votação dessa
proposta de emenda e beneficiará, de imediato, cerca de 60 mil
funcionários, que se encontram nessa situação e com essa
necessidade.

Quando essa proposta de emenda à Constituição for votada nesta
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Casa, trará justiça a cerca de 60 mil funcionários, principalmente do
Tribunal de Contas do Estado, que estão com suas aposentadorias
pendentes há mais de cinco anos e que ainda não foram totalmente
solucionadas. Parabenizo a Secretaria de Educação, a Seplag e a
sensibilidade do nosso Governador Aécio Neves. Minas Gerais, berço
da liberdade, tem também um governo que valoriza o funcionalismo e
que tem sensibilidade. Por esse motivo, trouxe essas duas reflexões
ainda na tarde de hoje. Obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do Regulamento Interno da Comissão

Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - Cipe Rio Doce -,
designa o Deputado Jayro Lessa para compor a referida Comissão na
vaga decorrente do afastamento do Deputado Gustavo Corrêa para
ocupar o cargo de Secretário de Estado de Esportes e da Juventude.

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 877/2007, da Comissão do Trabalho, 878 a
880/2007, da Comissão de Segurança Pública, 881 e 882/2007, da
Comissão de Educação, e 883/2007, da Comissão de Saúde.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei Complementar nº 104, que altera o art. 2º, “a”, da
Lei Complementar nº 83, de 28/1/2005, que dispõe sobre a estrutura
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orgânica da Advocacia-Geral do Estado - AGE -, e o art. 69 da Lei
Complementar nº 34, de 12/9/94, que dispõe sobre a organização do
Ministério Público do Estado. Pelo BSD: efetivos - Deputados
Lafayette de Andrada e Domingos Sávio; suplentes - Deputados
Neider Moreira e Dalmo Ribeiro Silva; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Antônio Júlio; suplente - Deputado Adalclever Lopes; pelo PT: efetivo -
Deputada Elisa Costa; suplente - Deputado Durval Ângelo; pelo DEM -
efetivo - Deputado Elmiro Nascimento; suplente - Deputado Gustavo
Valadares. Designo. Às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Educação - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 11/7/2007, dos
Projetos de Lei nºs 824/2007, do Deputado Antônio Júlio, 1.073 e
1.112/2007, do Governador do Estado, 1.192/2007, do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, 1.195/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça,
e dos Requerimentos nºs 771/2007, do Deputado Jayro Lessa, e
775/2007, do Deputado Doutor Viana; de Fiscalização Financeira (2) -
aprovação, na 8ª Reunião Extraordinária, realizada em 4/7/2007, do
Requerimento nº 714/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro; e
rejeição, na 9ª Reunião Extraordinária, em 10/7/2007, do
Requerimento nº 669/2007, do Deputado Weliton Prado; de Política
Agropecuária - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 5/7/2007, do
Projeto de Lei nº 1.135/2007, do Deputado Paulo Cesar; e dos
Requerimentos nºs 768/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
769/2007, do Deputado Gil Pereira, e 777 a 783/2007, do Deputado
Deiró Marra; e de Transporte - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária,
em 10/7/2007, do Projeto de Lei nº 417/2007, do Deputado Djalma
Diniz; pelo Deputado Dimas Fabiano (2), informando sua renúncia
como membro efetivo na Comissão de Educação (Ciente. Publique-
se.) e indicando o Deputado Vanderlei Jangrossi para membro efetivo
da Comissão de Educação (Ciente. Designo. Às Comissões); e pela
Comissão Especial para o Estudo da Atenção à Pessoa com
Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo, informando a
conclusão do seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando o
seguinte relatório final:
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RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA , NO PRAZO
DE 60 DIAS, DISCUTIR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O

ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ESPECIAIS DOS
DEFICIENTES MENTAIS E DOS AUTISTAS, NO ESTADO DE

MINAS GERAIS, EM ESPECIAL NAS ÁREAS EDUCACIONAL E DE
SAÚDE
Sumário

1 - Introdução
2 - Objetivos, composição e prazo de funcionamento
3 - Novas informações sobre o tema
4 - Trabalhos realizados
5 - Conclusões e recomendações
6 - Anexos
1 - Introdução
As comissões especiais para proceder a estudo sobre determinada

matéria de interesse público constituem um instrumento de que se
valem os parlamentares para a realização de sua missão
fiscalizadora.

A preocupação com relação ao atendimento prestado às pessoas
com transtorno mental, deficiência mental e autismo teve início
quando, em 2005, o Deputado Célio Moreira foi procurado por
representantes da Associação de Pais e Amigos de Pessoas
Especiais - Apape -, que solicitavam a intervenção do poder público
estadual na busca de soluções para a falta de instituições voltadas
para o tratamento das pessoas portadoras de deficiência mental e
autismo.

Por meio das informações obtidas na referida reunião, o Deputado
Célio Moreira propôs a criação da Comissão Especial do Transtorno
Mental, cujo principal objetivo foi discutir o tratamento adequado a ser
prestado às pessoas portadoras de transtorno mental e
comportamental, em especial aos deficientes mentais graves e
autistas. Essa Comissão pretendeu também avaliar as dificuldades
enfrentadas pelos familiares de pessoas portadoras de transtorno
mental e comportamental na busca de atendimento em saúde mental
e propor soluções.

A Comissão Especial para Proceder a Estudos sobre o Tratamento
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da Pessoa com Transtorno Mental, Deficiência Mental e Autismo teve
início em 2/5/2006 e concluiu seus trabalhos em 12/7/2006. O
Relatório Final dessa comissão, com as conclusões e
recomendações, foi enviado a diversas instituições tais como:
Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude do Ministério
Público do Estado; Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa
Portadora de Deficiência e do Idoso de Belo Horizonte; Coordenadoria
de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência - Casppd - e
Coordenadoria de Saúde Mental, da Secretaria de Saúde; Secretaria
de Educação; Diretoria de Educação Especial da Secretaria de
Educação;  Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa
Deficiente - Caade - da Secretaria de Desenvolvimento Social e
Esportes; Centro Psicopedagógico - CPP - da Fhemig; Secretaria
Municipal de Educação de Belo Horizonte; Secretaria Municipal de
Saúde de Belo Horizonte; Coordenação de Saúde Mental da
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Secretaria
Municipal de Saúde de Nova Lima; Conselho Regional de Psicologia;
Associação Mineira de Psiquiatria; Federação Nacional e Federação
Mineira das Associações  de  Pais e Amigos dos Excepcionais -
Apaes -; Associação de Pais  e  Amigos de Pessoas Especiais -
Apape -; Associação dos Amigos Autistas - AMA -; Fórum Mineiro de
Saúde Mental; Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde
Mental de Minas Gerais; Juizado da Infância e da Juventude;
Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes.

No final do ano de 2006, o Deputado Célio Moreira enviou ofícios às
diversas instituições envolvidas diretamente com o assunto,
solicitando informações sobre as providências adotadas para colocar
em prática as propostas contidas no Relatório Final da Comissão
Especial do Transtorno Mental. As respostas recebidas foram
consideradas insatisfatórias pelo Deputado, que entendeu ser
necessário instalar nova Comissão com a mesma temática para
acompanhar as ações do Poder Executivo com vistas à melhoria da
rede de atenção ao deficiente mental e ao autista.

Dessa forma, nos termos do inciso II e do § 4º do art. 111 do
Regimento Interno, foi constituída esta Comissão Especial para, no
prazo de 60 dias, proceder a estudo sobre matéria determinada, que,
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neste caso, refere-se às políticas públicas voltadas para o
atendimento às necessidades especiais dos deficientes mentais e aos
autistas, no Estado, em especial nas áreas educacional e de saúde.

2 - Objetivos, composição e prazo de funcionamento
A requerimento do Deputado Célio Moreira, aprovado na reunião

ordinária do dia 4/4/2007, foi criada a Comissão Especial para discutir
as políticas públicas voltadas para o atendimento às necessidades
especiais dos deficientes mentais e dos autistas, no Estado, em
especial nas áreas educacional e de saúde. Em 19/4/2007 instalou-se
a Comissão, composta pelos Deputados Célio Moreira - Presidente -,
Vanderlei Miranda - Vice-Presidente -, Maria Lúcia Mendonça -
relatora -, Padre João e Walter Tosta, tendo como suplentes,
respectivamente, os Deputados Eros Biondini, Adalclever Lopes, Ruy
Muniz, Elisa Costa e Gláucia Brandão.

A Comissão iniciou seus trabalhos em 19/4/2007, com o objetivo
geral de continuar a análise do atendimento prestado a pessoas
portadoras de transtorno mental, deficiência mental ou autismo nas
áreas de saúde, educação e assistência social, bem como verificar se
houve mudança na situação desde o término da primeira Comissão
até hoje e cobrar do Poder Executivo as soluções para os problemas
encontrados. Os trabalhos foram concluídos no dia 11/7/2007.

A partir das discussões que tiveram lugar na Comissão Especial do
Transtorno Mental, podemos observar que a reforma psiquiátrica que
vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos anos para a
desospitalização trouxe grandes avanços, mas ainda apresenta sérias
lacunas. Paralelamente às políticas de saúde, a área de educação
vem propondo a inclusão das pessoas portadoras de necessidades
especiais na rede pública, visando diminuir ao máximo a existência
das chamadas escolas especiais. Observamos, portanto, que estamos
em um período de transição: as políticas anteriores estão sendo
modificadas, mas as novas redes de atenção ainda não estão
devidamente organizadas e preparadas para funcionar nos novos
moldes. O intuito desta Comissão foi, portanto, analisar os impasses
dessa transição e contribuir para sua solução, visando garantir o
atendimento integral às pessoas portadoras de transtorno mental,
deficiência mental ou autismo e o adequado suporte aos seus
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familiares.
A análise da legislação pertinente já foi feita quando da realização

da primeira Comissão Especial do Transtorno Mental e pode ser
consultada no seu Relatório Final, que está disponível na página da
Assembléia Legislativa na internet. Dessa forma, os estudos desta
Comissão basearam-se principalmente nos depoimentos, registrados
nas notas taquigráficas, das autoridades convidadas a debater o tema.
Procedeu-se a uma síntese desses depoimentos para melhor
compreensão dos fatos.

Além de exercer o papel fiscalizador que cabe ao Poder Legislativo,
esta Comissão pretende, sobretudo, apresentar alternativas de
atendimento às pessoas portadoras de transtorno mental, deficiência
mental ou autismo, intermediar as discussões entre os diversos atores
envolvidos, bem como cobrar maior empenho por parte do poder
público na organização, ampliação e melhoria da rede de atenção aos
portadores de deficiência mental grave e autistas.

3 - Novas informações sobre o tema
As informações relativas à atenção psiquiátrica no Brasil, à nova

rede de atenção ao deficiente e ao autista, à situação de Minas Gerais
e às políticas de educação e assistência social voltadas para as
pessoas portadoras de transtornos mentais e comportamentais foram
detalhadas nos itens 3 e 4 do Relatório Final da Comissão Especial do
Transtorno Mental realizada em 2006. Considerando que não houve
mudanças nas normas vigentes e que, no período transcorrido entre o
término da primeira Comissão Especial e o início da presente, não
houve alterações significativas no contexto da temática em estudo,
optamos por não discorrer novamente sobre os itens supracitados.

Importa informar que, no final do ano de 2006, o Deputado Célio
Moreira enviou requerimentos a secretarias municipais e estaduais
solicitando informações sobre a efetivação das sugestões propostas
no Relatório Final daquela Comissão. Passamos a relatar,
resumidamente, as respostas recebidas pelo Deputado.

A Secretaria de Estado de Saúde - SES - informou, em ofício
enviado pela Coordenadoria Estadual de Saúde Mental, que, quanto à
sugestão de criação de grupo de trabalho intersetorial para estudar a
atenção ao deficiente mental grave e ao autista, essa Coordenadoria
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já está trabalhando em conjunto com a Coordenadoria de Atenção à
Pessoa Portadora de Deficiência da SES e com outras instituições; e
que foi criado o Fórum Estadual de Atenção à Saúde Mental da
Criança e do Adolescente do Estado de Minas Gerais. A
Coordenadoria entende que é desnecessária a criação de leitos na
rede hospitalar ou nos CAPs III para internação de deficientes mentais
graves e autistas, pois, segundo o ofício, a legislação atual garante a
esta clientela a internação em situação de crise, e, em caso de recusa
de atendimento, o fato deve ser denunciado pelos pais ou
responsáveis na Promotoria Pública e demais órgãos competentes.
Quanto ao credenciamento das instituições na rede de atenção aos
deficientes físicos, mentais e autistas, a SES informou que isto ocorre
na medida em que as instituições estejam em condições de ser
credenciadas. Com relação à ampliação da equipe técnica do Centro
Psicopedagógico – CPP –, alegou que cabe à Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais – Fhemig – gerenciar e contratar técnicos
para os seus serviços. Por fim, a SES afirmou que tem trabalhado em
colaboração com os Secretários Municipais de Saúde para a
implantação da rede de atenção aos deficientes físicos, mentais e
autistas. A Secretaria de Saúde de Nova Lima respondeu enviando
cópia do relatório técnico feito sobre o Hotel Crer-Ser e corroborou a
resposta enviada pela Secretaria de Estado de Saúde.

A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte afirmou, em resposta ao
ofício do Deputado Célio Moreira, que os autistas e deficientes
mentais já são acolhidos para tratamento nos vários dispositivos da
rede de assistência, de acordo com a necessidade de cada caso, e
que tal rede conta com serviços substitutivos compostos por sete
Centros de Referência em Saúde Mental – Cersams –, que são a
referência para os pacientes em crise. Além disso, afirmou que o
Serviço de Urgência Psiquiátrica atende usuários trazidos
exclusivamente pelo Samu ou pela Polícia Militar, entre as 19 e as 7
horas, que, no dia seguinte, são encaminhados ao Cersam ou ao
Centro de Saúde mais próximo de sua residência. Informou que há 65
Centros de Saúde com profissionais de saúde mental, 9 equipes
regionais complementares de atendimento em saúde mental à criança
e ao adolescente, Centros de Convivência e 10 Moradias Protegidas.
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Destacou que a Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social
dispõe de um serviço voltado especificamente para a socialização de
deficientes mentais, o Projeto Mocatu.

A Secretaria de Estado de Educação fez algumas considerações
sobre o item 6 das conclusões e das recomendações, do relatório final
da Comissão Especial realizada em 2006. O referido item propôs a
constituição de equipes interdisciplinares de saúde que ficassem à
disposição da Secretaria de Estado de Educação para realizar os
diagnósticos dos alunos das escolas municipais e estaduais com
deficiência, condutas típicas ou transtornos mentais antes de sua
inclusão no sistema escolar, visando avaliar o que seria mais
adequado: incluí-los na rede regular ou em serviços de educação
especial. A diretora de Educação Especial daquela Secretaria
considerou que a inclusão escolar, por princípio, não está
condicionada às condições orgânicas, cognitivas, psicológicas ou
socioculturais do aluno. Segundo ela, a causa propugnada pela
inclusão é que a escola deve receber todos os alunos e procurar
atender a todas as suas demandas de natureza educacional, não
cabendo triagens de nenhuma natureza. Segue literalmente: “Não se
nega a importância de a escola saber as implicações do quadro clínico
apresentado pelo aluno em seus processos de desenvolvimento e
aprendizagem. Todavia, a avaliação inicial do aluno deve ter caráter
eminentemente pedagógico, e não clínico, e se prestará a fornecer
aportes para a tomada de decisões relativas ao que é necessário
fazer para responder às necessidades identificadas, ou seja, apontar
caminhos que possibilitem remover barreiras à aprendizagem. As
equipes de saúde são importantes para o atendimento aos alunos
com deficiências e condutas típicas que o requeiram, mas o “locus”
apropriado desses atendimentos não é a escola, e o que se deve
garantir é o atendimento prioritário desses alunos, quando necessário,
pelas clínicas, postos de saúde e hospitais públicos e conveniados”.

A Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte enviou ofício
afirmando que as crianças com deficiências, síndromes, autismo,
transtornos invasivos do desenvolvimento ou transtornos globais têm
prioridade de matrícula nas instituições de educação infantil do
Município. Informou que no ensino fundamental todas as crianças são
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encaminhadas para as escolas próximas de suas residências,
“entendendo-se não caber restrição relativa a deficiências, síndromes,
autismo ou transtornos do desenvolvimento para a garantia do direito
à educação”. Com relação às crianças e aos adolescentes com
deficiências, síndromes, autismo ou transtornos do desenvolvimento,
aquela Secretaria informou que a equipe do Núcleo de Inclusão
Escolar da Pessoa com Deficiência e as assessorias externas de
profissionais fazem o acompanhamento sistemático dos profissionais
da educação que lidam com esses usuários. Informou que há
acompanhamento sistemático nas escolas municipais pela Equipe de
Apoio à Inclusão das Gerências Regionais de Educação e colocação
de estagiários para as turmas em que estão incluídos alunos com
deficiências, além da formação dos professores e dos educadores
para aprofundamento do conhecimento e desenvolvimento de práticas
pedagógicas que atendam às necessidades de seus alunos com
deficiências, síndromes de autismo e transtornos do desenvolvimento.
Informou, ainda, que faz o levantamento das necessidades
educacionais especiais dos alunos com deficiências para
implementação de atendimento educacional especializado, no turno
contrário ao da escola, bem como para oferecer o acesso às
tecnologias de assistência e às adaptações de recursos pedagógicos
no âmbito da escola, além do convênio com a BHTRANS para a
garantia do passe livre às crianças e aos adolescentes com
deficiência ou autismo que estejam matriculados na rede municipal de
educação.

Outra importante iniciativa em prol das crianças e adolescentes foi a
ação civil pública proposta pela Promotoria de Justiça Especializada
na Defesa da Infância e da Juventude em desfavor do Município de
Belo Horizonte, que assegurou a continuidade da assistência à saúde
de 6.500 crianças e adolescentes com deficiências, atendidas em
clínicas de habilitação e reabilitação que haviam sido descredenciadas
pelo Município. A referida ação mantém os convênios com as clínicas
que atendiam menores portadores de paralisia cerebral, deficiência
física, auditiva e visual, e distúrbios comportamentais até que o
Município consiga implantar sua rede de atenção ao deficiente.

No que se refere aos Programas implementados pelo Governo de
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Minas para atender aos deficientes físicos, mentais e autistas, temos a
informar que, além da implementação da Rede de Atenção à Pessoa
Portadora de Deficiência Física, Mental ou com Autismo, organizada
pela Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de
Deficiência, da Secretaria de Estado de Saúde, que conta atualmente
com 130 instituições credenciadas, outros projetos estão em
andamento.

A Secretaria de Estado de Educação mantém 41 escolas especiais
na rede estadual de ensino e, além disso, desenvolve o Projeto Incluir.
O objetivo geral do Projeto Incluir é organizar uma rede escolas
públicas em condições de atender adequadamente os alunos com
deficiências e condutas típicas, e os objetivos específicos são:
identificar alunos com deficiências e condutas típicas em idade escolar
e criar condições para o seu atendimento nos Municípios do Estado;
identificar a existência de serviços de educação especial, públicos e
privados conveniados, que possam apoiar as escolas em suas
demandas, capacitar os educadores das escolas selecionadas,
orientar a escola na elaboração do seu projeto pedagógico, além de
promover a articulação das escolas com os serviços especializados e
com os serviços da área de saúde e desenvolvimento social
existentes no Estado e nos Municípios. O projeto está sendo
desenvolvido por meio de ação conjunta da Superintendência de
Educação/Diretoria de Educação Especial, das Superintendências
Regionais de Ensino e das escolas participantes, e prevê que cada
Município terá, pelo menos, uma escola preparada para receber os
alunos com necessidades educacionais especiais e que estas escolas
serão referência na formação de outras escolas. Segundo
informações na página da Secretaria na internet, o número de escolas
cadastradas no projeto é de 893, e o número de alunos envolvidos
chega a 630 mil.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese –
oferece apoio técnico e financeiro a Municípios e entidades sociais
para o desenvolvimento de ações de proteção social básica e especial
e inclusão das pessoas com deficiências e de suas famílias. Já o
Programa Casa-Lar, desenvolvido pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social-Subsecretaria de Direitos Humanos, abriga
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crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social e/ou
pessoas com deficiência que não possuam família ou que,
eventualmente, estejam impossibilitadas de conviver com seus
familiares. A Casa-Lar é uma residência que proporciona a inclusão
social a seus abrigados, que usufruem os equipamentos sociais como
escola, serviço médico e lazer, e são administradas por uma entidade
social com a qual o Estado estabelece uma relação convenial por de
instrumento jurídico próprio, no qual estão previstas as
responsabilidades e competências. Essas residências são geridas por
uma “mãe social” que, juntamente com uma auxiliar social, cuida de
oito a dez crianças e adolescentes e/ou pessoas com deficiências.
Para a manutenção dessas casas, a Sedese repassa mensalmente os
recursos financeiros e faz avaliação e supervisão do trabalho
desenvolvido, além da capacitação das mães e casais sociais,
técnicos e educadores das entidades. Segundo informações no sítio
da Sedese, há atualmente 65 casas-lares instaladas e 20 em fase de
implantação. Cabe informar, ainda, sobre o Programa de Atendimento
Especializado - UAE -, da mesma Secretaria, que oferece atendimento
nas áreas de psicologia, pedagogia ou psicopedagogia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia para crianças e
jovens na faixa até 21 anos, de famílias em situação de
vulnerabilidade social e econômica. O Programa citado destina-se a
pessoas com necessidades especiais e deficiências tais como
seqüelas de paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento
neuropsicomotor, distúrbio de comportamento e outras síndromes e,
segundo informações no sítio da Sedese, realiza cerca de 240 mil
atendimentos por ano.

Importa informar, ainda, que o Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, por meio da Secretaria Nacional de Combate à
Fome, publicou a Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social – NOB-Suas 2005. O Sistema Único de Assistência
Social – Suas – regula em todo o território nacional a hierarquia, os
vínculos e as responsabilidades do sistema de serviços, benefícios,
programas e projetos de assistência social, de caráter permanente ou
eventual, executados e providos por pessoas jurídicas de direito
público sob critério universal e lógica de ação em rede hierarquizada e
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em articulação com iniciativas da sociedade.
Esse novo modelo de gestão supõe um pacto federativo, com a

definição da competências das três esferas de governo, e está sendo
construído por meio de uma nova lógica de organização das ações
com três critérios: de níveis de complexidade na área da proteção
social básica e proteção social especial; referência no território,
considerando regiões e portes de Municípios; e foco na família. Trata-
se de uma forma de operacionalizar da Lei Orgânica de Assistência
Social - Loas -, de 1993, que viabiliza o sistema descentralizado e
participativo e a sua regulação, em todo o território nacional.

4 - Trabalhos realizados
A 1ª Reunião Especial da Comissão ocorreu no dia 2/5/2007,

quando foram eleitos os Deputados Célio Moreira e Vanderlei Miranda
para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, e
designada a Deputada Maria Lúcia Mendonça como relatora.

Com a presença dos Deputados Célio Moreira, Maria Lúcia
Mendonça e Walter Tosta, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária da
Comissão, no dia 15/5/2007, na qual foi aprovado o cronograma dos
trabalhos e foram convidados para compor permanentemente a
Comissão os representantes das seguintes instituições: Secretaria de
Estado de Saúde; Secretaria de Estado de Educação; Promotoria de
Justiça Especializada na Defesa da Infância e Juventude; Promotoria
de Justiça de Defesa dos Direitos dos Portadores de Deficiência e dos
Idosos de Belo Horizonte; Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
da Pessoa Portadora de Deficiência - Conped -; Federação das
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apaes -;
Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais - Apape.

A 2ª Reunião Ordinária da Comissão, no dia 21/5/2007, que contou
com a presença dos Deputados Célio Moreira, Maria Lúcia Mendonça
e Walter Tosta, foi realizada com o objetivo de esclarecer sobre a
estruturação da Rede de Assistência à Pessoa Portadora de
Deficiência Física, Mental ou com Autismo. Para discutir o que já foi
implementado e as dificuldades na implementação da referida rede,
participaram como convidados: Flávio Lúcio Assis Moreira e Darcy
Fioravante Barros Barbosa, Assessores Técnicos da Coordenadoria
Estadual de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, da
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Secretaria Estadual de Saúde; Maria Dolores da Cunha Pinto, Vice-
Presidente da Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais;
Estela Mares Guillen de Souza, Presidente da Associação de Pais e
Amigos de Pessoas Especiais - Apape -; Nelson Garcia,
Superintendente de Políticas Públicas do Caade e representante do
Conped.

O Deputado Célio Moreira iniciou a reunião relatando que na
primeira Comissão Especial sobre essa matéria houve a mobilização
de vários setores da sociedade, com a participação de representantes
do Poder Executivo Estadual, do Poder Executivo Municipal, do
Ministério Público, do Poder Judiciário e, principalmente, das
entidades filantrópicas e dos familiares diretamente envolvidos com
essa questão. Lembrou, ainda, que, ao final dos trabalhos realizados
pela Comissão, o relatório final foi encaminhado a várias autoridades
propondo ações públicas nos setores da saúde, da educação e da
assistência social. Informou que, em 2007, o Estado da Bahia realizou
a primeira conferência estadual sobre o autismo e aprovou uma lei,
pioneira no País, que garante, em âmbito estadual, proteção e
tratamento especializado aos autistas e aos deficientes mentais
independentemente da idade. Informou, também, que, em Porto Rico,
foi aprovada a Lei Federal nº 103, de 2007, que garante tratamento
digno e eficiente aos autistas, e que, na Argentina, na Europa e nos
Estados Unidos, já existem legislações que garantem residências,
centros especializados, transporte e tratamento multidisciplinar
diferenciado e integrado aos autistas e deficientes mentais. Disse que
pretende discutir na atual Comissão Especial a implementação do
Projeto de Lei nº 652/2007, bem como cobrar providências das
autoridades públicas.

Rogério de Araújo Souza, pai de autista e membro da Apape,
solicitou a Flávio Lúcio Assis Moreira, da Coordenadoria Estadual de
Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, que falasse
sobre o credenciamento e o financiamento das instituições na rede de
atenção. Relatou que Marta Elizabeth, da Coordenação de Saúde
Mental da SES, esclareceu muitas dúvidas quanto à criação de
instituição para abrigar autistas em conformidade com a legislação,
mas que, feitos os cálculos, o custo ainda é muito alto, chegando a
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R$3.800,00 por mês para a manutenção de cada autista ou deficiente.
Indagou como um pai de família poderá arcar com custo desse nível e
afirmou que no Estado não há uma política pública para financiar esse
tipo de atenção. Reafirmou a intenção da Apape de “criar uma
unidade tipo hotelzinho, que seria sustentado por uma escola. O custo
dessa escola não está incluído nesse valor. O indivíduo vai para a
escola e desenvolve uma atividade; depois, para esse hotelzinho,
apenas para dormir; e, nos finais de semana, para casa” (“sic”).

Flávio Lúcio Assis Moreira informou que, em 2002, foi elaborada
portaria ministerial para tentar ordenar, coordenar e direcionar a
assistência e a nova rede assistencial ao portador de deficiência
mental e autismo, e que o Estado formulou uma deliberação que
aprimorou a portaria. Segundo a deliberação estadual, não basta
apenas credenciar e realizar os procedimentos, é preciso ter equipe
mínima e organização, além de atender às exigências da Vigilância
Sanitária. Considerou que não adianta só acolher, é preciso oferecer
assistência de qualidade.

Informou ainda que, a partir da Portaria nº 1.635 e da deliberação
mineira, começou o processo de credenciamento das instituições
interessadas, em parceria com a Associação Mineira das Apaes e
com a Federação Nacional das Apaes. Segundo ele, a intenção é
credenciar apenas as instituições que possam oferecer atendimento
com qualidade para realmente assistir, reabilitar e ensinar. Informou
também que outra deliberação está sendo elaborada, a partir da
experiência prática de construção da rede, e que a Portaria nº 1.635
está sendo reformulada em Brasília.

Segundo ele, hoje existem 102 instituições atendendo, mas algumas
realizam apenas um dos procedimentos autorizados pela Portaria nº
1.635. Disse que, até abril de 2007, foram feitos 72.100 atendimentos,
que há mais 13 instituições em processo de credenciamento e cerca
de 20 ou 30 interessadas. Concluiu dizendo que a
interdisciplinariedade é fundamental para que a construção dessa
política dê certo: “É preciso organizar e ver o que cada um tem a
oferecer, pois, se o processo não for interdisciplinar e intersetorial,
nada se resolverá. A saúde do ser humano não é uma questão
apenas da Secretaria de Saúde, também é uma questão social e de
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educação” (“sic”).
A Deputada Maria Lúcia Mendonça relatou sua experiência como

Prefeita e afirmou que a postura dos Municípios é muito importante
para a efetivação das políticas, que não devem esperar apenas dos
governos estadual e federal. Solicitou à SES a lista das instituições já
credenciadas na rede, bem como das que se interessaram, mas não
obtiveram o credenciamento.

O Deputado Walter Tosta disse que a questão não é fazer leis, mas
fazer cumprir a Constituição e as leis já aprovadas.

Flávio Lúcio Assis Moreira fez referência a seu texto publicado na
“Revista de Psicanálise e Psiquiatria”, do Centro Psicopedagógico, no
qual faz uma “reflexão sobre os caminhos esculpidos por nossa
sociedade, a assistência ofertada e a ausência da responsabilidade do
Estado em políticas públicas para o portador de deficiência ou de
sofrimento mental, sua inclusão na e pela educação, com ou sem
saúde mental” (“sic”).

Darcy Barros Barbosa, assessora técnica da Coordenadoria
Estadual de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência da
SES, disse que, há algum tempo, o autismo não era fácil de ser
diagnosticado e, hoje, a realidade é um pouco diferente, pois os
autistas são recebidos nas instituições com 3, 4, 5 anos de idade, o
que lhes dá uma perspectiva muito diferente. Segundo ela, há
métodos mais adequados para lidar com autistas, o que facilita todo o
processo de vida e a inclusão dessas pessoas. Em suas palavras,
“antigamente havia um vazio, não havia nenhum investimento nessa
área, não havia conhecimento, não se sabia o que fazer com o autista.
Hoje, com esses pacientes adultos, precisamos unir-nos para saber
como trabalhar com esses pacientes, que têm um grau muito maior de
agressividade, com uma questão medicamentosa difícil de ser
controlada” (“sic”). Concordou que já temos muitas leis, reconhecidas
internacionalmente como excelentes, mas o desafio é tirá-las do
papel, fazendo com que melhorem, na prática, as condições de vida
das pessoas.

Estela Maris Guillen de Souza, Presidente da Apape, indagou a
Flávio qual a fonte de financiamento para os psicólogos, pedagogos,
fonoaudiólogos e demais profissionais que devem atuar nas
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instituições credenciadas na rede de atenção. Perguntou também se
as instituições já credenciadas estão funcionando bem e cumprindo
seus objetivos.

Maria Dolores da Cunha Pinto, representando a Federação das
Apaes, considerou que muito se avançou na conquista de leis, desde
o Decreto nº 3.298 e a Lei Federal nº 7.853, que estabelece um
conjunto de regras para o tratamento a ser dado a pessoas com
deficiência, mas disse que, para aperfeiçoar processos, é necessário
observar a realidade, para a qual muitas vezes não há respostas no
dia-a-dia das instituições.

Relatou que lida com pessoas carentes que recebem menos de um
quarto de salário mínimo e não têm moradia adequada; e que muitas
mães querem ficar em casa com o seu filho, mas não têm condições.
Destacou que as pessoas com necessidades especiais não são
prioridade nos planos de construção de habitação popular, apesar de
a lei estabelecer o contrário. Sugeriu que seja dada prioridade aos
pais de deficientes no financiamento de moradias populares. Sugeriu,
ainda, que o Estado dê condições financeiras para que os pais que
assim o desejarem sejam os “cuidadores” de seus filhos deficientes,
pois, para isso, precisam deixar de trabalhar.

Ressaltou a importância de escutar sem crítica a família que diz que
precisa de um hotel. Segundo ela, “às vezes a mãe necessita viajar
com os outros quatro filhos, mas não pode levar esse filho com
transtorno, em função das crises que ele tem. Pede-nos um local ou
que indique um lugar em que possa deixá-lo por um período ou
mesmo que a oriente como conseguir um apoio financeiro para
colocá-lo na entidade X. Geralmente as pessoas entendem isso como
preconceito e dizem que a mãe está querendo discriminar seu filho”
(“sic”).

Com relação ao funcionamento das instituições já credenciadas na
rede de atenção, Maria Dolores afirma que está havendo um problema
porque as Apaes às vezes já têm o diagnóstico do aluno que está
sendo atendido, mas têm que encaminhá-lo novamente ao Centro de
Referência de Atenção Básica, que o submete a novo processo
diagnóstico para, a partir daí, informar à Apae o número indicado de
atendimentos por semana em cada caso. Informou que o “per capita”
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por atendimento para cada pessoa é de R$14,00, o que ela considera
muito pouco.

Passando à temática da educação, Maria Dolores disse que a
proposta de inclusão da Secretaria de Educação é um grande avanço,
mas ainda há escolas especiais regulares e efetivamente constituídas
que não fazem parte do sistema regular de ensino, apesar de a Lei nº
7.853, de 1989, ter exigido a inserção das escolas especiais no
sistema regular. Ela relata que foi membro do Conselho Estadual de
Educação, participou dessa discussão e que o Estado de Minas
Gerais foi pioneiro em reconhecer as escolas especiais regularmente
constituídas como parte do sistema regular de ensino, que se divide
em escolas comuns e especiais. Alegou que o portador de
necessidades especiais precisa de um atendimento intermitente e de
forma complexa, que isso custa caro e que o Estado precisa discutir,
dentro do orçamento, um “per capita” para as famílias carentes, dentro
dessa concepção. Disse que algumas famílias conseguiram e
mantiveram uma bolsa distribuída pela Caade, com recursos da
Loteria, mas o Tesouro Estadual até hoje não definiu se irá inserir um
conjunto de recursos “per capita”, da forma como fez em relação às
políticas de assistência para as casas-lares, que foram um grande
avanço e correspondem a esse atendimento transitório.

Lembrou que as Apaes do Brasil foram pioneiras, que estão se
credenciando no Sistema Único de Saúde - SUS -, querem oferecer
serviços de qualidade em termos de saúde e lutarão para que o “per
capita” do SUS aumente e para que sejam inseridos outros
procedimentos. Sugeriu que casas de passagem ou hotéis precisam
ser reconhecidos como locais terapêuticos tanto para a pessoa com
deficiência quanto para a família.

Nélson Garcia, Superintendente de Políticas Públicas da Caade e
representante do Conped, que estava substituindo Flávio Oliveira,
Coordenador da Caade e hoje Presidente do Conped, informou que foi
feita uma reestruturação da Secretaria de Desenvolvimento Social -
Sedese -, que atualmente a Caade está diretamente vinculada a essa
Secretaria e que ela completa 25 anos de existência. Relatou que o
número de conselhos municipais ainda não é muito grande, mas tem
aumentado nos últimos três anos.
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Maria Teresa Alves G. de Almeida, mãe de autista, após relatar que
está participando da 2ª Conferência de Políticas Públicas para
Mulheres, em que defende a saúde mental, disse que a referida
portaria do SUS não é suficiente para atender a especificidade dos
autistas e dos deficientes mentais graves, pois eles precisam de
cuidados 24 horas por dia. Segundo ela, a rede está demorando muito
a ser construída, e os pais necessitam com urgência de atendimento
específico para autistas e deficientes mentais.

Flávio Lúcio Assis Moreira informou que, para fazer o
credenciamento de uma instituição, além da equipe interdisciplinar
adequada, é necessário um laudo da Vigilância Sanitária confirmando
a existência de recursos materiais e físicos para o seu bom
funcionamento. Quanto ao financiamento, ele informa que 90% de
todos os procedimentos dessa portaria são pagos com recursos do
Fundo de Ações Estratégicas do Ministério da Saúde - Faec -, pagos
diretamente pelo governo federal, sob a gestão do Estado. Disse que
a Coordenadoria está estudando a possibilidade de incluir a oficina
terapêutica entre os procedimentos autorizados. Afirmou ainda que a
nova deliberação deve prever a fiscalização, com acesso aos
prontuários, aos projetos terapêuticos e aos projetos de inserção.
Segundo ele, “o Estado, em parceria com as instituições, estará
qualificando e reclassificando essas instituições a todo momento,
criando instrumentos, inclusive pensando em fazer um selo de
qualidade para que essas instituições realmente ofertem o melhor”
(“sic”). Reafirmou que o credenciamento está aberto a todas as
instituições interessadas que cumpram as diretrizes e informou que
algumas instituições não foram credenciadas porque não atendiam
aos critérios naquele momento. Citou um exemplo: “Uma instituição
quer se credenciar e tem um psiquiatra para nível 2, enquanto ela
precisa ter psiquiatra, neurologista, pediatra, terapeuta ocupacional,
fisioterapeuta, assistente social, fonoaudiólogo, odontologista e
sistema de enfermagem. Nesse caso, se o psiquiatra tem
disponibilidade para exercer a sua função durante uma hora por
semana, não haverá possibilidade; será preciso negociar com o
Município para ver se ele cede algumas horas do psiquiatra para
atender essa demanda. O nosso objetivo, com isso, é ter uma equipe
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completa, inclusive com avaliação interdisciplinar (...) Não adianta
colocar filhos autistas dentro de uma instituição que não está com
uma equipe preparada para atender essa demanda. Como terapeuta
ocupacional, sei que um autista em crise é capaz de derrubar quatro
pessoas por cansaço” (sic). Concluiu sua fala dizendo que trará a lista
de todas as instituições credenciadas no Estado. Afirma que em Belo
Horizonte as instituições credenciadas são a Fundação Dom Bosco e
a Apae e que, até este momento, há uma demanda de
credenciamento de mais de 19 instituições no Município. Acrescentou
que 98% de todas as instituições credenciadas no Estado são as
Apaes.

Rogério de Araújo Souza manifestou sua preocupação com a
paralisação do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa
Portadora de Deficiência. Alegou que as bolsas não têm reajustes há
cinco ou seis anos e que o contrato estabelece o destino exclusivo
delas para a educação. Afirmou discordar desse critério, alegando que
a educação já recebe uma contribuição por parte do Município e que a
educação da maioria dos autistas não deve ser formal, pois um autista
não consegue ficar sentado por mais de meia hora. Perguntou ao
representante da Caade o que significa o termo “só para educação
formal”.

Flávio Lúcio Assis Moreira explicou que, na formação da rede de
atenção, o governo federal faz a lei, torna disponíveis os recursos
financeiros, o Município executa, e o Estado gerencia. Cabe ao
Estado gerenciar o processo e articular o credenciamento, mas o
dinheiro vem do governo federal. Disse que atualmente os recursos
para a rede de atenção ao deficiente e ao autista estão fora do
chamado teto estadual para a saúde, que engloba todos os recursos
enviados ao Estado para o funcionamento do SUS. Acrescentou que
acredita que, no futuro, esses recursos serão incorporados ao teto
estadual com base na série histórica de atendimentos feitos na rede.

Darcy Fioravante Barros Barbosa destacou que, historicamente,
nunca existiu nada que financiasse as ações de atendimento a
autistas e deficientes mentais e que as Apaes sempre fizeram seu
trabalho sem receber por isso. Segundo ela, “com a Portaria nº 1.635,
no Faec, que é colocado como ações estratégicas, como não havia
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nada, o governo federal entendeu que uma ação estratégica teria de
ser feita para financiar esse atendimento que já existia, por isso ele é
colocado extrateto. O Município recebe um recurso extra para pagar a
instituição que faz o atendimento. O financiamento surgiu assim, e
hoje se pagam R$14,00 por criança, por vez que ela vai à Apae.
Então, se ela vai à Apae por 20 dias, recebe-se R$14,00 vezes 20,
fora os atendimentos que a criança recebe da equipe multidisciplinar.
Então funciona dessa forma. Esse financiamento atende? Não. É
necessário lutar mais para aumentar. Foi um primeiro passo, porque
não existia nada” (sic). Reafirmou que muito pode ser melhorado, mas
que o SUS já deu um passo bastante significativo.

Relatou que algumas Apaes não conseguiram se credenciar,
principalmente no Norte de Minas, em Montes Claros, no Vale do
Jequitinhonha, porque têm dificuldade em encontrar profissionais
interessados em trabalhar nessa região, principalmente psiquiatras e
neurologistas, exigidos para o credenciamento. Acrescentou que as
dificuldades que aparecem durante o processo de construção da rede
vão sendo avaliadas para que, gradativamente, as soluções sejam
alcançadas. Quanto à educação do autista, ela informou que há um
método próprio de atendimento e que muitas instituições estão usando
o método “Teacch”, com no máximo 4 alunos em sala, um professor e
um monitor. Esse método é aplicado nas entidades como forma de
oferecer um atendimento de qualidade.

Maria Dolores da Cunha Pinto concordou com o entendimento de
que o ingresso das Apaes no SUS foi uma vitória, mas ressalta que,
na construção dos Orçamentos e nos Planos Plurianuais do governo,
é preciso lutar por mais recursos para a atenção aos deficientes e
autistas. Acrescentou que a sociedade civil precisa acompanhar a
votação do orçamento para exigir a inclusão de recursos para as
ações de atenção aos deficientes e autistas. Falou novamente da
necessidade apoiar as moradias, que não são modelos terapêuticos.
Segundo ela, o Programa Casas-lares da Sedese é voltado para
crianças e adolescentes em situação de abandono e de pobreza, mas
as famílias que têm renda acima daquela à qual os programas da
assistência social se destinam, não são atendidas nem pelo SUS, nem
pela assistência social, nem pela educação. Sugeriu, mais uma vez, a
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criação de moradias transitórias ou semi-internatos dentro do SUS,
alegando que a moradia seria uma solução intermediária entre um
atendimento clínico e uma moradia da assistência social.

Para concluir, citou o Decreto nº 6.094, de abril de 2007, que cria o
plano de atendimento à pessoa com deficiência, com necessidades
especiais em geral e prioriza o atendimento escolar para as pessoas
com necessidades especiais em tempo integral.

Nelson Garcia disse que o Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência está parado há algum
tempo devido à mudança de governo e ao fim de uma gestão não
governamental. Segundo ele, as mudanças nos quadros das
Secretarias e a nomeação dos novos conselheiros governamentais
causou a paralisação temporária do Conped. Acrescentou que em
poucos dias os novos conselheiros tomarão posse e os trabalhos
serão retomados.

Explicou também que a distribuição das bolsas com recursos da
Loteria Mineira é um programa antigo e refere-se à educação
inclusiva, e que não é possível mudar a rubrica desses convênios
segundo o interesse das partes. Segundo ele, “o convênio vem sendo
feito de determinada forma há muito tempo e uma alteração nesse
aspecto pode ser demasiada. O que estamos tentando fazer, então, é
ajustar-nos à nova realidade, estabelecendo novos critérios para as
novas bolsas” (sic).

O Deputado Célio Moreira relatou que, desde 2005, tem
apresentado emendas ao PPAG, à LDO e à Lei Orçamentária, mas as
emendas são sistematicamente rejeitadas pelo governo, sob a
alegação de que já há recursos garantidos para isso no Orçamento.

Estela Mares Guillen de Souza reafirmou que “no SUS não existe
qualquer procedimento que tenha uma interface com a assistência
dessas moradias provisórias e transitórias, a que chamamos
carinhosamente de hotelzinho e que cuidam da sanidade da família e
do morador. É muito importante entender que não é de um modelo
clínico que as famílias estão em busca” (sic).

O Deputado Célio Moreira, comentando a sugestão de Flávio Lúcio
A. Moreira, disse que a constituição de uma comissão reunindo
representantes dos pais, de clínicas e das Secretarias de



1155

Desenvolvimento Social e de Educação, com a Secretaria de
Planejamento, o Governador e os Secretários, talvez possa solucionar
os impasses apresentados na reunião.

Darcy Fioravante Barros Barbosa destacou que, para obter mais
recursos para o setor, é preciso saber o número exato de pessoas
autistas ou com deficiência mental que precisam de atendimento.
Segundo ela, “precisamos ser muito claros nisso, temos de saber
quantos deficientes existem, quantos precisam de tal atendimento, de
moradia, de assistência, de educação e têm ou não condições de ser
incluídos na escola” (“sic”).

Quanto a esse aspecto, o Deputado Célio Moreira lembrou que o
Capítulo IV da Lei Orgânica da Assistência Social estabelece: “Fica
criado o cadastro estadual de pessoas portadoras de autismo e outros
transtornos de desenvolvimento”.

O Deputado Walter Tosta solicitou que o representante da Caade
trouxesse, para a próxima reunião, informações sobre o que, de fato,
a instituição fez nos últimos anos em relação ao movimento das
pessoas com necessidades especiais e mentais, o que representa
para o Estado e como usa seu orçamento em prol das pessoas
portadoras de deficiência.

O Deputado relatou, ainda, um problema que as pessoas portadoras
de deficiência têm vivido em Belo Horizonte com relação ao passe
livre. Segundo ele, a BHTRANS altera, a todo o momento, a portaria
que beneficia o portador de deficiência com a gratuidade, e a
orientação é que se reduza ao máximo o número de usuários do
Cartão Metropolitano de Transporte - CMT. Ainda em suas palavras,
“toda pessoa idosa teria o direito de escolher fazer cartão magnético
na BHTRANS - na Transfaz, que hoje gerencia essa parte - para
deixar de ficar confinada na parte dianteira do ônibus e ter o direito de
passar pela roleta. Hoje sabemos que esse cartão será obrigatório, os
idosos já não terão acesso gratuito à segunda via, e haverá limite de
passagens. Estamos derrubando a Constituição Federal, que garante
acesso gratuito aos ônibus urbanos, estamos regredindo” (“sic”).

Maria José, membro da Apape, relatou que foi orientada a procurar
a Caade e a Secretaria de Educação para o caso de uma criança com
déficit de atenção e hiperatividade. Essa criança tem 8 anos e não
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consegue ser alfabetizada na escola regular. Segundo ela, na
Secretaria de Educação informaram que, se a escola solicitar, a
Secretaria deve colocar um professor dentro da sala de aula para
acompanhar essa criança, mas, na prática, isso não ocorre.
Continuando o relato, Maria José disse que na Caade informaram que
“se a família dessa criança, que não tem condições de pagar à escola
particular, quisesse entrar com a documentação na Caade, ela daria
os documentos, mas a documentação ia ficar lá, e nada aconteceria.
Com a minha insistência, essa pessoa me disse que tem em sua
família uma pessoa de 50 anos que possui síndrome de Down, nunca
foi alfabetizada e não morreu por causa disso. Achei isso o cúmulo do
absurdo” (“sic”).

O Deputado Célio Moreira e Nelson Garcia solicitaram que ela
encaminhasse o nome da pessoa que a atendeu para que a Caade
tome as providências cabíveis.

A 3a Reunião Ordinária da Comissão, no dia 28/5/2007, contou com
a presença dos Deputados Célio Moreira, Maria Lúcia Mendonça e
Walter Tosta, foi realizada com o objetivo de discutir o fortalecimento
das instituições de assistência aos portadores de deficiência mental e
autismo, esclarecendo sobre as unidades existentes, os impasses e o
orçamento público para a atenção aos portadores de deficiência
mental e autismo. Compareceramos seguintes convidados: Flávio
Lúcio Assis Moreira e Darcy Fioravante Barros Barbosa, Assessores
Técnicos da Coordenadoria Estadual de Atenção à Saúde da Pessoa
Portadora de Deficiência, da Secretaria Estadual da Saúde; Maria
Dolores da Cunha Pinto, Vice-Presidente da Federação das Apaes do
Estado de Minas Gerais; Estela Mares Guillen de Souza, Presidente
da Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais - Apape -,
Nelson Garcia, Superintendente de Políticas Públicas do Caade e
representante do Conped.

O Deputado Célio Moreira disse que, na Comissão atual, a temática
seria debatida no âmbito estadual, deixando à Prefeitura de Belo
Horizonte a resolução de suas dificuldades. Ele trouxe para discussão
a questão da previsão de atendimento apenas até os 18 anos em
algumas instituições, não acabando deficiência nessa idade.

Cíntia Maria Oliveira de Lucena, Promotora de Justiça Especializada
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na Defesa da Infância e Juventude, esclareceu que é a Promotoria de
Defesa das Pessoas Portadoras de Deficiência ou Transtorno que
está afeta à faixa etária acima de 18 anos de idade. Disse que o
Ministério Público está ciente da situação dos deficientes mentais e
autistas, para o que muito contribuíram os trabalhos desenvolvidos por
esta Casa e a colaboração de todos os pais e representantes legais
que fizeram as suas representações à Promotoria da Infância e
Juventude, de modo a legitimar o Ministério Público para a propositura
de uma ação civil pública distribuída ao Juizado da Infância e
Juventude em fevereiro de 2007.

Relatou que esteve pessoalmente na Secretaria Municipal de Saúde
de Belo Horizonte, na Coordenação de Saúde Mental, para saber um
pouco mais sobre a política de atendimento à criança e ao
adolescente portadores de transtorno, e foi informada que, no
Município, a política pública que lhes diz respeito era a mesma dirigida
aos esquizofrênicos, aos neuróticos graves e aos psicóticos. Relatou,
ainda, que, ao ser questionada sobre onde estariam os deficientes
mentais e autistas a serem atendidos, ela respondeu que o Ministério
Público é um órgão de intervenção e fiscalização e agente de
transformação social e que cabe ao Município a execução de políticas
públicas, conforme art. 4o do Estatuto da Criança e dos Adolescente.

Segundo ela, no último levantamento que fizeram, em dezembro de
2006, verificaram que havia em Belo Horizonte sete CAPS e não havia
sido inaugurado o Centro de Atenção Psicossocial da Infância - CAPSi
-, embora o Estado afirme já ter repassado o recurso para Belo
Horizonte. Verificaram que havia também, naquele momento, 9
equipes especializadas em saúde mental, dentro dos distritos
sanitários, que davam retaguarda para 60 equipes complementares de
saúde mental. Estas, por sua vez, faziam um trabalho articulado com
139 unidades básicas de saúde. Havia, ainda, 9 centros de
convivência e 10 residências terapêuticas, destinadas aos maiores de
idade egressos das longas internações hospitalares e sem referência
familiar. A Gerência de Inserção Especial informou que havia três
Centros de Reabilitação - Creabs -: o do PAM Padre Eustáquio, o do
Barreiro e o da Sagrada Família.

Ainda segundo a Promotora, a ação civil pública proposta teve como
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finalidade a manutenção dos convênios com as entidades que há mais
de 10 anos vinham prestando assistência à saúde às crianças e aos
adolescentes portadores de deficiência física ou mental e com autismo
no Município de Belo Horizonte.

Manifestou, ainda, sua preocupação com relação aos cortes de
recursos no repasse do governo federal para os Estados e Municípios
e citou o caso de Belo Horizonte, no qual houve um corte de quase a
metade do recurso repassado para a compra de medicamento
excepcional no ano passado.

Quanto à rede de assistência às crianças e aos adolescentes
portadores de deficiência e autismo, a Promotora disse: “Está aí toda
a normativa do governo federal, que o confirma: a Portaria no

818/2001, que foi a primeira a falar na rede de assistência ao portador
de deficiência; depois, veio, em 2002, a Portaria no 1.635, que
incorporou toda essa rede - que, quando idealizada, é muito
interessante - à assistência e à saúde das nossas crianças e
adolescentes portadores de deficiência e autismo, falando
especificamente que essas crianças devem ter um acompanhamento
individualizado e que deve haver testes para psicodiagnósticos,
estimulação neurosensorial e psicomotora, visitas domiciliares,
atendimento especializado - mesmo na alta complexidade -, oficinas
terapêuticas, etc.”. Lembrou, também, que a atenção à criança e ao
adolescente é prioridade por disposição constitucional, conforme o art.
266. Segundo ela, “temos a normativa, inclusive a que veio da
manifestação do poder regulamentar do Estado, como as portarias do
governo federal e a CIB nº 57/2003, que trata até dos níveis de
atenção - Nível 1, Nível 2 -, que cada entidade deveria ter e dos
critérios de “conveniamento”. Então, temos toda uma normativa, o que
nos falta é vontade política das autoridades constituídas” (“sic”).

Afirmou que, em sua opinião, os CAPS existentes em Belo Horizonte
não correspondem aos critérios constantes na Portaria no 336, com
referências em serviços e neurologistas, psiquiatras, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, etc. Para que o Ministério Público desse
entrada a outra ação com a finalidade de investigar a situação, seria
necessário identificar o contingente populacional a que os serviços
seriam destinados.
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Outra ação seria com o objetivo de ampliar a rede de assistência,
para a qual também faltam dados numéricos da clientela a ser
atendida. Em seus termos: “Como buscar a ampliação de uma rede de
saúde, especialmente eu, que tenho formação na área jurídica, se não
sei que tipo de rede seria a mais adequada, que tipo de serviços
especializados precisaríamos ter e nem onde estão os meninos sem
assistência à saúde, para que sejam adequadamente absorvidos por
esses serviços que terão de ser criados?” (“sic”).

Estela Mares Guillen de Souza iniciou seu depoimento afirmando
que quase não existem estabelecimentos para atendimento de
pessoas com deficiência mental e autismo, pois, segundo ela, “não
existe um tratamento mais individualizado, mas uma rede que é
voltada ao transtorno mental, que não se enquadra no caso desses
meninos, pois eles não são oriundos de manicômios e possuem
família” (“sic”) e que o poder público não está preocupado com a
questão da deficiência mental e do autismo. Relatou: “Quando
estamos em situações difíceis, numa crise em casa, como no caso de
meu filho mesmo, quantas vezes preciso do apoio dessa estrutura que
chamamos de hotel, que é o Hotel Crescer. Quando temos um
parente adoentado, precisamos levá-lo para lá, porque na maioria das
vezes eles não dão conta de lidar com essas situações difíceis em
casa. A residência atua como um apoio muito grande, de que as
famílias necessitam” (“sic”).

Flávio Couto Silva de Oliveira, Presidente do Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, informou que
a população portadora de necessidades especiais em nosso Estado,
segundo dados do IBGE do último censo demográfico, gira em torno
de 2.600.000 pessoas.

A seguir, apresentou o trabalho realizado pela Coordenadoria de
Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência - Caade -, que foi
criada em 1982. “Implementada no governo Tancredo Neves, foi a
primeira coordenadoria estadual para políticas públicas no País. É
interessante dizermos que a Coordenadoria Nacional - Corde - surgiu
em 1986 e se consolidou em 1989, com a Lei nº 7.853. Temos, então,
esse pioneirismo em Minas” (“sic”).

Relatou que em 2000 foi criado o Conselho de Direitos da Pessoa
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com Deficiência - Conped - e a Caade, criada em 1982 como órgão da
administração direta, em 2003 passou a ser vinculada à Sedese,
como órgão autônomo. A partir de 2007, com a Lei Delegada nº 120,
passou a ser uma unidade da Sedese, junto com outras duas
coordenadorias, a Coordenadoria da Criança e do Adolescente e a
Coordenadoria de Defesa da Mulher.

Flávio relatou ainda que a missão da Caade é incentivar, apoiar,
monitorar e avaliar ações de diferentes políticas públicas estaduais,
bem como, no âmbito da Sedese, coordenar e executar essas
políticas, visando ao atendimento das necessidades das pessoas com
deficiência. Conforme explicou, a Caade realiza poucas ações
diretamente, funcionando mais como um articulador na comunidade,
sempre em parceira com a sociedade e o Conselho Estadual. Em
seus termos: “A Superintendência de Políticas para Pessoas com
Deficiência tem a atribuição de planejar, promover, coordenar e
ancorar o desenvolvimento dos programas. São duas
superintendências que funcionam conjuntamente: uma elaborando os
projetos e a outra apontando as necessidades e as possibilidades de
intervenção. Uma é a Diretoria de Desenvolvimento, e a outra é a
Diretoria de Acessibilidade, dois conceitos fundamentais no atual
encaminhamento do Movimento Internacional de Pessoas com
Deficiência: desenvolvimento de políticas para a geração de renda,
trabalho, saúde, educação, etc.”.

Informou que são muito solicitados para informações sobre temas
como isenção de impostos para pessoas com deficiência física; rede
de atendimento na área de saúde, educação, assistência social,
esportes, no âmbito governamental e no terceiro setor; promoção de
reformas de acessibilidade, estudos e artigos sobre a temática das
pessoas com deficiência; elaboração de estatutos para a criação de
associações e conselhos. Até o mês de abril foram registrados 1.600
atendimentos. Lembrou, ainda a realização de palestras na Região
Metropolitana e no interior do Estado sobre a inclusão das pessoas
com deficiência em empresas e na sociedade e a criação dos
conselhos municipais das pessoas com deficiência.

Afirmou que o Sistema Nacional de Empregos - Sine-Caade - é o
único posto do Sine voltado para pessoas com deficiência. Inaugurado
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em 1999, realiza o cadastramento de empresas que têm vagas
disponíveis e de pessoas com deficiência que procuram emprego.
Esse cadastro conta atualmente aproximadamente com 4 mil pessoas
com diversas capacitações profissionais e diferentes graus de
escolaridade e com cerca de 400 empresas que oferecem vagas de
trabalho. Relatou que será criado o núcleo de capacitação profissional
que para possibilitar a inserção profissional dos portadores de
deficiência.

Com relação às bolsas oferecidas pela Caade com recursos da
Loteria Mineira, informou que se trata de ajuda de custo para crianças
e adolescentes de baixa renda com necessidades especiais. Segundo
ele, 330 famílias recebem a bolsa atualmente, mas o valor varia,
embora estejam buscando a homogeneidade na concessão dessas
bolsas. Ressaltou que é um programa com recursos limitados para
uma demanda ilimitada.

Ainda com relação à bolsa, disse que estão tentando estabelecer um
valor básico de R$350,00. Atualmente, a maior parte das bolsas está
em torno de R$350,00, algumas são de cerca de R$600,00, e
algumas famílias que já estavam há via mais tempo no programa
recebem cerca de R$1.000,00.

Informou também que no sítio da Caade na internet é possível
encontrar informações sobre legislação, projetos, programas e
endereços úteis, além das atas e da documentação do Conselho, e
que foram registrados mais de 10.100 acessos. Lembrou que a Caade
participa de 12 conferências municipais e 17 fóruns regionais,e que a
1ª Conferência das Pessoas com Deficiência contou com a prestimosa
e fundamental parceria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. Informou sobre as publicações da Caade que visam a
melhorar o conhecimento das políticas públicas de atenção às
pessoas com deficiência e citou o livro “Prevalência de incapacidade:
um estudo da situação com base em sete municípios de Minas
Gerais”, que contém pesquisa realizada entre 2003 e 2005, publicada
em 2005, por meio de convênio com o Ministério da Saúde e a
Universidade Federal de Minas Gerais.

Estela Maris Guillen de Souza falou de sua preocupação com o
processo de extinção das bolsas, pois os valores estão congelados e
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ela se destina apenas à educação.
Flávio Couto Silva de Oliveira respondeu que não há possibilidade

de extinção do programa de bolsas, cujos recursos são oriundos de
um percentual da extração da loteria determinado por lei, por meio de
um convênio firmado no início do ano, mas trata-se de um valor fixo
para atender a um público imenso. Estela mencionou a questão da
idade, pois a bolsa é concedida até os 21 anos de idade e a
deficiência não termina nessa faixa etária. Flávio, respondendo a essa
ponderação, informou que a ajuda de custo da bolsa é para educação
e não para a necessidade de moradia e que, nos termos do convênio
vigente, as bolsas destinam-se às necessidades educacionais
especiais. Quanto ao limite de idade de 21 anos, afirmou que, como a
população é muito superior ao que os recursos podem atender, é
preciso estabelecer alguns critérios, mas eles podem ser revistos.
Estela perguntou por que os pais não têm a cópia do contrato que
assinam para o recebimento da bolsa e Flávio informou que basta
solicitar a cópia.

O Deputado Célio Moreira disse que, se fosse preciso, a temática
desta Comissão continuaria sendo debatida na Comissão de Saúde.
Destacou que é necessário que a internação dos portadores de
transtornos mentais seja feita por faixa etária, para que os
adolescentes não convivam com internos muito mais velhos e com
experiências de sucessivas internações. Lembrou que as pessoas
internadas ficam revoltadas com seus familiares e, quando voltam
para casa depois da crise, podem se tornar agressivos e
imprevisíveis. Em sua opinião, por isso é necessário haver moradias
subvencionadas pelo governo para os doentes mentais fora de crise,
para que possam voltar ao convívio social de maneira gradativa e com
medicação adequada. Continuou dizendo que há essa solicitação de
hotel ou casa para acolher e acompanhar essas pessoas. “Aliás,
afirmou, está aqui o pessoal da Apape, que, por meio de liminar, tem
uma casa em funcionamento. Como foram obrigados a fechar um
hotel em Belo Horizonte, abriram outro, em Nova Lima. Mesmo assim,
tiveram dificuldade. Se não fosse um Juiz e uma Promotora que
acompanharam o processo, esse pessoal não saberia o que fazer. É
justamente isso que estamos cobrando: as casas. Além do filho com
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transtorno, deficiência mental ou autismo, a família possui filhos
normais, que precisam de atenção. E muitas vezes é obrigada a ficar
24 horas com o que possui deficiência.”(sic).

Rogério, pai de filho autista de 20 anos de idade e membro da
Apape, falou de sua preocupação, porque o Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência está
inoperante. Lembrou que, na época da discussão sobre o Hotel Crer-
Ser, pessoas da área pública de saúde de Belo Horizonte levaram ao
Ministério Público mensagens inverídicas e inadequadas sobre os pais
dos autistas, como se eles quisessem se ver livres de seus filhos.
Segundo ele, “as políticas públicas são traçadas de maneira um pouco
irresponsável, porque é desenhada uma curva, como a de Gauss, em
que é definido o atendimento de 80% da demanda” (sic), mas que
deixa o resto dos cidadãos desamparados. Ele ressaltou que, em seu
entendimento, o processo de inclusão seria o seguinte: o indivíduo
freqüentaria uma escola especializada, com procedimentos
pedagógicos que atendam à sua necessidade, e o hotelzinho seria
uma complementação. “Não propomos um regime fechado, mas algo
bem diferente.”(sic). Segundo ele, a estimativa de custo por pessoa
seria de R$ 3.500,00. Perguntou quem arcaria com esse custo e
argumentou que o poder público está transferindo simplesmente uma
responsabilidade que é sua para as famílias.

A Promotora Cíntia Maria Oliveira de Lucena disse que a legislação
da luta antimanicomial é muito interessante, pois veio resguardar os
direitos e a dignidade da pessoa humana, mas que tem servido para
justificar a omissão das autoridades constituídas. Relatou que seus
colegas da área da infância e da juventude visitam as escolas e
verificam que não há má-vontade por parte do professor, mas ele não
tem qualificação e capacitação para trabalhar com autistas. Continuou
sua  fala  fazendo referência ao Plano Diretor de Regionalização -
PDR -, por meio do qual foram criadas microrregiões e macrorregiões
de assistência à saúde no Estado. Ela informou que o Ministério
Público organizou os Centros de Apoio Operacional às Promotorias de
Justiça do Estado de Minas Gerais - CAOs -, que apóiam e orientam
todas as Promotorias em nosso Estado. Há vários tipos de CAO: o
CAO-Saúde para as Promotorias de Justiça de Defesa à Saúde; o
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CAO-Infância para as Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e
da Juventude; e o CAO-Deficientes e Idosos para as Promotorias de
Justiça de Defesa dos Deficientes e Idosos. Sugeriu o envio do
relatório final da primeira Comissão e desta a todos os CAOs, para
que as informações cheguem às promotorias do interior e
fundamentem os esforços com os poderes locais constituídos, visando
à construção da rede de atenção aos deficientes mentais e autistas.

Flávio Couto Silva de Oliveira explicou que o Conselho Estadual
ainda não iniciou suas atividades porque, em janeiro, foram
promulgadas as leis delegadas que reorganizaram a estrutura
administrativa do Estado e da Sedese, e isso provocou atraso na
indicação dos conselheiros governamentais, mas, em junho, os
conselheiros estarão nomeados e empossados. Ressaltou que a
legislação antimanicomial é de âmbito internacional e questionou
como seria possível coadunar a legislação e o movimento
internacional antimanicomial com as necessidades específicas dessa
população de deficientes mentais graves e de autistas.

A 4ª Reunião Ordinária da Comissão, realizada no dia 4/6/2007,
contou com a presença dos Deputados Célio Moreira e Walter Tosta e
teve o objetivo de discutir a situação de abandono dos doentes
mentais, as políticas públicas de assistência médico-hospitalar e as
carências do sistema. Compareceram os seguintes convidados:
Marconi Silva, Referência Técnica em Saúde Mental Infanto-Juvenil,
da Secretaria de Saúde; Walter Camargos Júnior, da Associação
Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil; Flávio Lúcio Assis
Moreira e Darcy Fioravante Barros Barbosa, Assessores Técnicos da
Coordenadoria Estadual de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de
Deficiência, da Secretaria de Saúde; Cíntia Maria Oliveira de Lucena,
Promotora de Justiça Especializada na Defesa da Infância e
Juventude; Ana Regina de Carvalho, Diretora de Educação Especial,
da Secretaria de Educação; Estela Mares Guillen de Souza,
Presidente da Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais -
Apape -; Nelson Garcia, Superintendente de Políticas Públicas da
Caade e representante do Conped.

Estela Mares Guillen de Souza, presidente da Apape, esclareceu
que deficiência mental e autismo não podem ser confundidos com
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transtorno mental, uma vez que os equipamentos utilizados e o
tratamento são diferentes para essas patologias. Acrescentou que a
rede de saúde mental é estruturada para atender o paciente
psiquiátrico e não o deficiente mental e o autista, a não ser nos
episódios de crise. Segundo Estela, há grande déficit para a demanda
continuada, que implica tratamento diferenciado, voltado tanto para o
paciente crônico, que já perdeu algumas habilidades, como para a
criança autista e deficiente mental, que precisa adquirir certas
habilidades. A convidada ressaltou, por fim, que não há uma política
pública voltada para o deficiente mental e o autista.

Walter Camargos Júnior, presidente da Abenepi-MG, afirmou que a
psiquiatria infantil é pouco conhecida pela maioria dos profissionais e
que, no Brasil, entre quatro mil psiquiatras, menos de duzentos têm o
título de psiquiatria infantil. Acrescentou que, mesmo entre esses
últimos, poucos entendem de autismo. Segundo Walter,
representantes de instituições públicas da área de saúde mental têm
formação em psiquiatria de adultos, área que abrange a doença
mental (esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, etc.) e a
deficiência mental (retardo mental). O convidado ressaltou ainda que o
autismo não se encaixa nesses dois grupos de doenças, sendo
necessária outra categoria para englobar o diagnóstico, a assistência
e o tratamento a longo prazo de autistas. Walter enfatizou ainda o
problema do desconhecimento sobre o autismo, reconhecendo ser o
trabalho da Comissão iniciativa importante para esclarecer as
peculiaridades de diagnóstico, tratamento, evolução, educação,
medicamentos, etc. das crianças com autismo. Quanto aos
medicamentos, o convidado esclareceu que há dificuldade em obtê-
los, tanto devido a seu alto custo, como a sua aceitação para
tratamento de autista, uma vez que são prescritos para pessoas com
esquizofrenia. Alertou também para o fato de que as pessoas com
autismo não são reconhecidas como deficientes para fins de obtenção
de carteira na BHTRANS. Walter destacou, ainda, a necessidade de o
poder público criar um espaço próprio para os autistas dentro da atual
lógica social, ao invés de colocá-los em espaços mais caros na saúde
e na educação.

Darcy Barbosa, da Coordenadoria Estadual de Atenção à Saúde da
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Pessoa Portadora de Deficiência da Secretaria de Saúde, reafirmou a
importância de uma política específica para as pessoas com autismo.
Segundo ela, o Estado, por meio da Portaria nº 1.635 e de sua
deliberação, estabeleceu o credenciamento de entidades para
atendimento. A convidada entregou ao Deputado Célio Moreira
documento contendo a relação das entidades credenciadas para o
atendimento do deficiente mental e do autista, em atendimento ao
pedido desta relatora.

Em seguida, falou Flávio Lúcio Assis Moreira, também da
Coordenadoria Estadual de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de
Deficiência. Ele afirmou que é preciso formar uma comissão científica
interdisciplinar, intersetorial, para resolver o problema, que é do
Estado. Acrescentou que é necessário elaborar diretrizes científicas
para construir uma assistência quantitativa e qualitativa. Segundo
Flávio, a assistência deve ser prestada de forma integral, desde a
infância até à velhice. Acrescentou que se faz necessário também
promover a inclusão desses pacientes, de forma interdisciplinar,
intersetorial e com suporte científico.

Ana Regina de Carvalho, Diretora de Educação Especial da
Secretaria de Estado de Educação, destacou que é preciso conhecer
a demanda existente nesta área. Acrescentou que a Secretaria de
Educação não tem informação sobre atendimento ou sobre vaga que
não estejam sendo oferecidos nas escolas às pessoas com autismo
ou deficiência. Solicitou que os presentes registrassem essas
demandas, para que a SEE tome as providências necessárias.

Marconi Silva, referência técnica em saúde mental infanto-juvenil,
falou em nome da Sra. Marta Elizabeth, coordenadora do Programa
de Saúde Mental da Secretaria de Saúde. Afirmou que a questão hoje
é saber qual é o espaço do autista e do portador de deficiência na
sociedade e quais a políticas públicas necessárias ao atendimento
desses pacientes. Marconi lembrou que o portador de deficiência
atualmente é assistido por uma política pública ainda incipiente, mas
diferenciada, e que o autista demanda uma política intersetorial. Em
seguida, o convidado apresentou alguns dados da rede de saúde
mental no Estado. Segundo ele, atualmente, no Estado de Minas
Gerais, existem 3.433 equipes de saúde da família e 240 equipes de
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saúde mental na atenção primária. Quando um usuário do SUS chega
à rede de saúde, é acolhido por essas equipes e, havendo
necessidade de atendimento mais especializado, é encaminhado para
os Centros de Atenção Psicossocial - Caps. Em Minas Gerais existem
108 Caps, dos quais 54 são do tipo 1, 37, do tipo 2 e 6 do tipo 3.
Marconi esclareceu que o que diferencia as modalidades 1, 2 e 3 é o
porte e a complexidade do atendimento. Explicou que o Caps do tipo 1
destina-se a atender, como referência, entre 20 mil e 70 mil pessoas;
o do tipo 2, uma população entre 70 mil e 200 mil pessoas; e o Caps
do tipo 3 destina-se a uma população acima de 200 mil pessoas e
funciona 24 horas por dia. O convidado acrescentou que há quatro
Caps em processo de credenciamento e, portanto, também
funcionando. Segundo ele, o Caps começa a funcionar e depois passa
por uma avaliação da Secretaria de Saúde e, se estiver conforme as
normas e diretrizes que a política pública de saúde mental estabelece,
a documentação é remetida ao Ministério da Saúde para o
credenciamento. Marconi relatou, ainda, que, além dos Caps
mencionados, há sete Caps-ad (álcool e drogas), e lembrou a
importância da participação dos Municípios nessa discussão, uma vez
que depende dele a iniciativa de credenciamento das instituições de
assistência. Ao falar especificamente do autista, Marconi afirmou que
este paciente não está fora da política de atenção à saúde mental
infanto-juvenil, uma vez que todo portador de deficiência mental ou
autista que estiver em crise será acolhido na rede de saúde pública.
Destacou que esse atendimento é pontual, pois é feito apenas nos
momentos de crise. Reconheceu, ainda, a necessidade de criação de
políticas intersetoriais que acolham o portador de deficiência e o
autista. Marconi discorreu sobre a distribuição espacial dos Caps no
Estado, afirmando que essa distribuição é racional, ou seja, não há
concentração dos equipamentos em uma só região do Estado, e que a
meta da SES é chegar a 180 Caps em todo o Estado. Alertou ainda
para a questão do atendimento noturno, nos feriados e fins de
semana. O convidado esclareceu que os Caps 1 e 2 funcionam de 8 a
18 horas, podendo encerrar seu atendimento às 21 horas, mas que
não há atendimento noturno e nos finais de semana. Reconheceu a
necessidade de haver outros equipamentos em hospitais-gerais e nos
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pronto-atendimentos para acolher a demanda, mesmo as de
internação. Continuou dizendo que a demanda de internação deve ser
feita no hospital-geral ou em qualquer outra clínica, mas que o
paciente, depois do período de internação, deve retornar para o Caps
ou para outro equipamento da rede. Marconi falou ainda dos centros
de convivência que, segundo ele, são 16 no Estado, esclarecendo que
não são especificamente equipamentos da saúde. Descreveu o local
como espaço para conviver, para trocar experiências, idéias, onde são
feitos trabalhos com artesãos e músicos com o fim de reintegrar os
portadores de sofrimento mental na sociedade. Outra informação
trazida por Marconi diz respeito aos serviços residenciais terapêuticos,
que integram a política de saúde mental e se destinam ao acolhimento
de portadores de sofrimento mental que ficaram longo tempo
hospitalizados. Segundo ele, existem 46 serviços, e cada residência
possui, em média, 8 pessoas, havendo, no total, mais ou menos 400
pessoas atendidas nessas moradias. Acrescentou que, em recente
reunião no Ministério da Saúde, foi formalizada uma parceria com o
Ministério das Cidades, na qual se pretende construir mil casas em
todo o Brasil para efetivar o processo de desospitalização. Informou
ainda que em Minas Gerais existem mais ou menos 1.400 pessoas
internadas. Marconi trouxe também informações sobre o Programa De
Volta para Casa, que visa assistir pessoas internadas, beneficiando-as
com uma bolsa de R$240,00. Segundo ele, existem aproximadamente
270 usuários da rede de saúde mental beneficiados com o programa.
Por fim, relatou que a SES tem desenvolvido ações com a Fhemig,
com a Sedese e com o Cedes. Falou também do projeto de
assistência integral aos adolescentes em conflito com a lei, que visa
criar fluxos de referência e contra-referência na rede SUS para os
adolescentes que hoje estão no centro de internação.

A Promotora Cíntia Maria Oliveira de Lucena lembrou aos presentes
que foi proposta uma ação civil pública a partir de uma legitimação
encaminhada à Promotoria da Infância e Juventude no início deste
ano, com mais ou menos 2 mil assinaturas de pais e ou responsáveis
legais de crianças e adolescentes portadores de deficiência mental,
auditiva, visual, distúrbio comportamental e autismo, exceto os casos
de transtorno mental. Informou ainda que o Município de Belo
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Horizonte tem um levantamento pequeno a respeito do assunto e que,
a partir da mencionada representação e do levantamento da
capacidade instalada de Belo Horizonte que a Infância e Juventude
vem fazendo, busca-se conhecer as crianças e os adolescentes
deficientes e autistas que precisam de atendimento. Continuou
dizendo que para que o Ministério Público pudesse agir, era preciso
saber onde essas crianças estavam e quantas eram, além de quais
terapêuticas seriam adequadas para elas. Segundo informações da
convidada, o Juiz da Infância e Juventude, Dr. Marcos Flávio, deferiu
o pedido de tutela antecipada em primeira instância, mantendo o
convênio com 33 entidades de habilitação e reabilitação em Belo
Horizonte. Complementou que caso o convênio não fosse mantido, as
6.500 crianças seriam referenciadas para as unidades básicas de
saúde que, apesar de somarem 139 unidades, são insuficientes para
atender toda a demanda, além de seus profissionais não terem
condições de atender crianças e adolescentes com autismo ou
deficientes. Segundo Cíntia, depois de mantido o convênio, faz-se
necessário um levantamento quantitativo e de localização dessas
crianças e adolescentes, para que se possa pensar na ampliação e
estruturação da rede de atendimento ao deficiente e ao autista.

A convidada falou ainda sobre a educação dos deficientes e
autistas, afirmando que há demanda por inclusão dessas crianças e
adolescentes na rede de ensino. Acrescentou que os professores não
recebem treinamento para essa demanda e que tampouco existem
monitores em sala de aula. Ressaltou que o Município de Belo
Horizonte ainda tem escolas mais bem estruturadas e pensa em
ampliar a atenção ao deficiente e ao autista por meio das escolas com
horário integral, mas que ainda existem em número insuficiente. Cíntia
cobrou ainda os recursos do Estado necessários para implementar
políticas de atendimento, mencionando a Portaria nº 1.635, a
Normativa nº 336, que se refere aos CAPs, e a Deliberação Normativa
de 2005, que se refere aos níveis de atenção – o nível 1 e o nível 2.
Mencionou o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente,
segundo o qual a prioridade no atendimento de crianças e
adolescentes inclui saúde, alimentação, lazer e esporte, devendo
haver também prioridade na destinação de recursos públicos. A
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Promotora perguntou se foi feito algum planejamento no Estado de
Minas Gerais e no Município de Belo Horizonte, bem como se há
dotação orçamentária para essas políticas para o próximo ano.
Afirmou que recebeu o relatório da Comissão no ano de 2006 e que a
discussão continua a mesma; que nem o Município de Belo Horizonte
nem o Estado de Minas Gerais fizeram os ajustes financeiros
necessários com o fim de incrementar o orçamento e, assim,
implementar a política de atendimento de autistas e deficientes
mentais.

O Deputado Walter Tosta pediu a palavra para informar que a
BHTRANS, publicará nova portaria para definir quem terá direito ao
passe livre; denunciou que os médicos contratados pela BHTRANS
estão sendo orientados para dizer que o portador de deficiência não
necessita do passe. O Deputado afirmou ainda que vários deficientes
mentais e físicos que possuíam esse benefício acabaram por perdê-lo.

Ao passar para a fase de debate, Ana Regina de Carvalho
esclareceu que a Secretaria de Estado de Educação não tinha, até
2001, um órgão específico de atenção, de planejamento e de ações
específicas voltada às pessoas com deficiência. Em 2001, a Diretoria
de Educação Especial foi retomada dentro da estrutura organizacional
da SEE e, desde então, foram instituídas ações voltadas a esse
segmento da população. Essas ações têm um eixo central: o
atendimento educacional especializado e a política de inclusão.

Ressaltou, ainda, que as dificuldades existentes hoje no
atendimento às pessoas com deficiência são muitas, e decorrem de
uma prática pedagógica que precisa ser mudada. Reconheceu que os
profissionais acreditam que o aluno com deficiência não deveria estar
naquela escola. Segundo Ana Regina, essa dificuldade precisa ser
vencida a partir da conscientização da comunidade e dos profissionais
das escolas. Destacou que, se a escola se organiza para determinado
número de alunos, deve também se preparar para receber os alunos
que apresentam quadro de necessidades especiais, e tudo isso já
está previsto em resoluções do Sistema Estadual de Ensino e em
orientações da Secretaria de Educação. Ana Regina acrescentou que
a dificuldade de implementação dessas orientações decorre de
preconceito e discriminação, bem como do desconhecimento.
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A representante da SEE informou ainda que a política pública na
área da educação pode ser dividida em duas grandes frentes. A
primeira, segundo Ana Regina, diz respeito ao acesso à escola, que
depende do cadastro escolar que ocorre normalmente entre julho e
agosto, cuja finalidade é oferecer à população a condição de inscrição
para a matrícula em escola pública. Esclareceu que em Belo
Horizonte o cadastro escolar para pessoas com deficiência ainda é
feito na agência central dos Correios, com o objetivo de encaminhar
de forma adequada as crianças, a partir das informações oferecidas
pela família. Ana Regina destacou que em Belo Horizonte há, além
das escolas comuns que oferecem o atendimento na perspectiva da
educação inclusiva, nove escolas especiais para o atendimento de
alunos que requerem uma atenção mais intensa e contínua. No
Estado, essas escolas somam 39. Segundo ela, a matrícula de alunos
nessas escolas está em decréscimo, em razão de as famílias terem
optado por escolas públicas perto de suas residências. Segundo ela,
essas escolas podem oferecer atendimento educacional
especializado, desde que o solicite à SEE e tenha condições efetivas
de oferecê-lo.

Mas a maioria dos Municípios mineiros não tem escolas especiais,
segundo informou Ana Regina. Nesses locais, diante de casos mais
severos nos quais a escola não se adapta ao atendimento, a SEE
mantém parceria com a Federação das Apaes. Acrescentou que
atualmente 60% do quadro de pessoal das Apaes é fornecido pela
Secretaria de Estado de Educação e que existem 410 Apaes no
Estado. Segundo Ana Regina, há boa cobertura nos Municípios e,
mesmo onde há a rede das Apaes e o atendimento especializado,
existe a proposta de ampliar os atendimentos educacionais
especializados, com vistas a que o aluno vá para a escola comum
num turno e, no contra-turno, receba o atendimento complementar a
seu processo de escolarização. A representante da SEE informou
que, para os casos mais graves, a Secretaria dispõe de professor de
apoio no turno de escolarização do aluno.

A outra grande frente na política pública de educação, segundo Ana
Regina, relaciona-se com a permanência dos alunos nas escolas. A
partir dessa permanência, os profissionais têm condições de conhecer
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seus alunos, bem como reivindicar e trabalhar para o atendimento
integral de suas necessidades. Ana Regina informou que, no caso de
haver alunos com deficiências, síndromes ou quadros de condutas
típicas, as escolas fazem solicitações à SEE por meio de um
formulário de amplo acesso, que está disponível na internet. A
convidada destacou que a formação de professores especializados é
hoje um problema e acrescentou que o número desses profissionais
está abaixo da demanda. Por fim, informou que a Secretaria tem
atendido as solicitações das escolas quanto a recursos tecnológicos e
outros equipamentos, mas reconheceu que a pouca informação dos
professores e dos gestores das escolas tem dificultado o atendimento
a essa demanda, e que falta mobilização para oferecer um
atendimento adequado a essas crianças. Segundo Ana Regina, a
Secretaria tem divulgado a política de atendimento na área de
educação especial e de educação inclusiva no Estado, mas ressalta a
necessidade de se conhecer a demanda.

Walter Camargos Júnior voltou a esclarecer que a maioria dos
autistas não é deficiente. Segundo ele, há, em Minas Gerais, 85 mil
pessoas que pertencem ao grupo de autistas, com ou sem deficiência
mental. Explicou que há 17 mil pessoas com quadros clássicos de
autismo, ou seja, autismo com deficiência mental; cerca de 68 mil têm
quadros muito complexos de autismo, às vezes sem o diagnóstico;
outros são autistas com grande inteligência, mas que têm dificuldades
de inclusão escolar e de diagnóstico. Segundo o Sr. Walter, hoje 60%
a 70% dos autistas já nascem autistas. Destacou que eles não são
diagnosticados porque os clínicos, os pediatras, as enfermeiras e as
crecheiras não foram treinados. O convidado afirmou que o
diagnóstico precoce dessas crianças é imprescindível, pois reduziria a
deficiência dessa população. Afirmou, ainda, que a lógica da
psiquiatria infantil é de reabilitação, e precisa ser repensada. Alertou
que é necessário divulgar informações sobre deficiência mental,
autismo e doença mental aos profissionais de saúde.

O convidado informou que, nos países mais desenvolvidos, a partir
de tratamento mais adequado e diagnóstico precoce, a evolução
desses indivíduos tem sido melhor, ou seja, eles crescem com menos
deficiência mental. Por fim, Walter sugeriu aos gestores e
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representantes públicos que busquem parceria com as associações
de pais, que conhecem especificamente as necessidades.

Ana Regina de Carvalho explicou que, no relatório final da Comissão
realizada em 2006, ficou implícita a idéia de que os alunos se
submeteriam à triagem pelas equipes de saúde e que não caberia
essa triagem, uma vez que todo aluno tem direito a matrícula na
escola. Enfatizou que uma parceria entre as Secretarias de Educação
e de Saúde poderia facilitar o processo educacional, se ocorrer no
âmbito da escola. Informou, ainda, que há, nas escolas estaduais,
equipe multiprofissional que trabalha dessa forma, sem tirar o aluno
da sala de aula.

Marconi Silva voltou a falar da Rede de Saúde Mental de Belo
Horizonte, informando que atualmente ela é composta por sete Caps,
que funcionam 24 horas por dia para atendimento de adultos, e por
um CAPSi. Esclareceu que os Caps são chamados de Cersam, e os
CAPSi, de Cersami. Além do CAPSi, Marconi afirmou que há 65
equipes complementares de saúde mental. Acrescentou que existe
também o Serviço de Urgência Psiquiátrica - SUP -, para acolhimento
nos horários noturnos. Segundo o Sr. Marconi, o SUP pode ser
acionado tanto pelo Samu quanto pelo Caps 3. A Rede de Saúde
Mental de Belo Horizonte, segundo Marconi, é estruturada de acordo
com critérios populacionais, epidemiológicos e de diagnóstico.

Marconi ratificou a posição do Sr. Walter quanto à importância da
capacitação dos profissionais que teriam o primeiro contato com o
usuário do SUS, a fim de que o diagnóstico precoce possa ser feito.
Segundo Marconi, o Ministério da Saúde já sinalizou que reconhece a
importância da área de saúde mental infanto-juvenil, uma vez que tem
como prioridade o credenciamento dos CAPSi.

Outro esclarecimento trazido por Marconi diz respeito aos Caps que
só funcionam no horário diurno, até às 21horas. Segundo ele, cabe ao
Município a retaguarda do atendimento noturno e nos fins de semana,
nos hospitais gerais ou em serviços de pronto-atendimento. O
convidado reconheceu que a política não está totalmente implantada,
mas afirmou que têm ocorrido avanços desde a publicação da Portaria
n°336.

Cláudia Viana Bhering, membro da Apape, manifestou-se para
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informar que o Samu não atende autistas em crise. Marconi Silva
respondeu que essa questão deveria ser respondida por uma pessoa
da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte ou da
Coordenação Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Em seguida,
comprometeu-se a buscar respostas para essa recusa do Samu, uma
vez que esse atendimento integra a atuação da rede de saúde mental.

Walter Camargos Júnior lembrou que existia no CPP um serviço de
diagnóstico e tratamento de pessoas que tinham os transtornos
invasivos do desenvolvimento, mas que esse serviço acabou.

Marconi Silva concordou com a importância desse serviço no CPP,
mas ressaltou que é necessário existir esse serviço na rede de
atenção básica, nas equipes de saúde da família, de forma que esses
profissionais possam fazer o diagnóstico precoce e, em seguida,
encaminhar o usuário para ser acolhido na rede de saúde mental.

Por fim, Estela Guillen de Souza afirmou que há uma lacuna na lei,
que não existe uma lei específica para as pessoas especiais. Declarou
que há três meses o Secretário de Estado de Saúde se recusa a
receber a Apape. Ressaltou que a clientela da Apape precisa de um
lugar que preste atendimento de forma contínua e sistemática, e não
apenas nos momentos de crise.

A 5ª Reunião Ordinária da Comissão, no dia 11/6/2007, que contou
com a presença dos Deputados Célio Moreira, Vanderlei Miranda,
Maria Lúcia Mendonça, Walter Tosta e Gláucia Brandão, foi realizada
com o objetivo de discutir o Projeto Incluir da Secretaria de Estado de
Educação, bem como as dificuldades para a sua implementação,
limites de idade e perspectivas de melhoria. Compareceram os
seguintes convidados: Ana Regina de Carvalho, Diretora de Educação
Especial da Secretaria de Estado de Educação; 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 e Marcone Alexandre da Silva, Técnicos em Saúde Mental,
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da Secretaria de Estado de Saúde.
O Deputado Célio Moreira afirmou que o Projeto Incluir é muito

importante e deve ser implementado com responsabilidade. Solicitou à
convidada da Secretaria de Estado de Educação que fosse o mais
breve possível em sua explanação sobre o conceito do projeto, dando
maior ênfase às dificuldades práticas vividas pelos professores,
alunos e familiares, em conseqüência da chamada inclusão escolar,
em detrimento dos pontos positivos, que já são muito conhecidos. Isso
porque é necessário encontrar soluções para os impactos negativos
do projeto.

Continuou o Presidente afirmando que não se pretende combater o
Projeto Incluir. Sua importância e grandeza são reconhecidas, mas é
importante ressaltar que ele deve ser implementado com muita
responsabilidade e com efetivo acompanhamento.

A seguir, falou Estela Mares Guillen de Souza, que apresentou uma
denúncia sobre o tema “Inclusão”. Falou em nome da Apape, que tem
por função acompanhar de perto todos os interesses das pessoas
com necessidades especiais, tanto na área da saúde quanto na da
educação. Disse que tem acompanhado um aluno com diagnóstico de
déficit de atenção e hiperatividade, que está matriculado e freqüenta a
Escola Estadual Mariano de Abreu, de ensino regular. Esteve na
Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A, situada na Rua
Congonhas, nº 675, no Bairro Santo Antônio, e conversou com o Sr.
Roberto Sales, que pertence ao Serviço de Apoio à Inclusão – SAI – e
também é membro do Conselho Regional de Psicologia. Na ocasião,
foi maltratada pelo Sr. Roberto, que não reconheceu sua legitimidade
para tratar do tema.

A seguir, falou Ana Regina Carvalho, da Secretaria de Estado de
Educação, que apresentou o Projeto Incluir, destacando os pontos
que acredita serem os mais importantes. Disse que, na rede estadual,
há quase 4 mil escolas, espalhadas nos 853 Municípios e que todas
elas estão comprometidas com o Projeto Incluir, que foi discutido e
desenhado no final de 2004, para ser implantado em 2005 e 2006.

Prosseguiu dizendo: “Qual é o desafio que o projeto tem de
enfrentar? Diminuir a escolarização de alunos com deficiência e
conduta típicas em instituições especializadas, ou seja, diminuir a
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matrícula exclusiva em instituições especializadas e aumentar a
matrícula em escolas com orientação inclusiva, respeitando os
princípios legais e as suas condições de atendimento, a fim de que
sejam melhoradas cada vez mais”.

Segundo Ana Regina, o projeto tem enorme abrangência. Minas
Gerais é um Estado enorme, com 853 Municípios e 4 mil escolas com
as mais diversas realidades. O projeto foi idealizado para atender
prioritariamente a região do semi-árido, conforme a política atual do
governo de Minas Gerais de promoção da eqüidade e diminuição das
desigualdades regionais. A escola é orientada a receber o aluno e a
fazer sua avaliação. A partir de então, em todos os momentos o aluno
deve ser reavaliado na escola para que obtenha melhora em seu
processo de aprendizagem. Com esse processo, será verificada a
necessidade de algum atendimento ou recurso educacional
especializado, para que seja removida a barreira à sua aprendizagem.
É responsabilidade de cada escola, dos gestores, dos professores,
das Superintendências Regionais de Ensino e do órgão central o
provimento dos recursos e das condições necessárias ao bom
desenvolvimento dos alunos.

Além desse processo de avaliação continuada nas escolas, conta-se
com a estrutura toda do sistema estadual de ensino, formada pelas
equipes multiprofissionais, alocadas nas escolas de educação
especial do Estado.

Essas equipes estão sendo reorientadas porque, até pouco tempo,
esses profissionais – fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas
educacionais, fisioterapeutas, etc – eram contratados pela Secretaria
de Educação apenas para trabalhar na perspectiva de triagem ou de
atendimento clínico no âmbito das escolas estaduais. Agora isso
mudou, porque se dá orientação a esses profissionais para que
ofereçam apoio às escolas comuns e também às especiais, para que
tenham condições de elaborar propostas pedagógicas condizentes
com as necessidades especiais que os alunos venham a apresentar.

Da forma como estão estruturados o atendimento da equipe
multiprofissional e a avaliação das escolas, entende-se que, se esses
apoios forem oferecidos de forma adequada em cada Município de
Minas Gerais, a proposta de inclusão ficará bem mais adequada e
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com melhores condições de implementação. Vive-se a fase de
expansão: de 893 para 1.000 escolas. O objetivo é a criação de uma
rede para o atendimento. Na fase preparatória, promoveram-se a
sensibilização, o planejamento, os encontros regionais e uma
excelente discussão em todo o Estado. Na fase de implementação,
repassaram-se os recursos financeiros para a aquisição do material
de consumo e dos demais insumos. Agora é a fase de licitação de
instituições de ensino superior para a capacitação dos profissionais
das escolas envolvidas com o Projeto Incluir.

Há dificuldades na implementação desse projeto. Elas se referem,
principalmente, ao entendimento da proposta da educação inclusiva,
pois o momento é de mudança de cultura e de paradigmas que
orientam a nossa organização social. O momento é de rica discussão,
para a reorganização das escolas e para evitar a discriminação.

Também vem sendo feita a capacitação dos professores
especializados na rede estadual e municipal. A meta é atingir todos os
professores especializados, nos diversos tipos de deficiência, em cada
Município. Na próxima reunião, serão apresentados dados sobre a
quantidade de professores capacitados.

Em relação a obras, há grandes dificuldades, principalmente na
região do semi-árido, pois as escolas necessitam de amplas reformas
e, portanto, de recursos significativos. Algumas obras necessitaram de
quase R$1.000.000,00, e outras de R$30.000,00. O recurso
inicialmente previsto não foi suficiente para promover a acessibilidade
nas escolas.

O tradicionalismo da proposta pedagógica da escola tem sido
combatido o tempo todo. A realidade é que é difícil mudar a cultura e a
velha prática pedagógica. Os professores tiveram uma formação
original, vêm atuando com seus hábitos e não querem uma discussão
mais ampla. Às vezes, custa-lhes entender que há necessidade de
uma nova prática pedagógica. Há também preconceito e
discriminação por parte da sociedade. Essa é a realidade com a qual
convivemos e que tem de ser combatida cotidianamente.

Outra dificuldade é a própria abrangência do Estado. Minas Gerais é
enorme, com realidades regionais muito diferentes. O que funciona
para uma determinada região não funciona para outra. Isso requer



1178

que sempre se reveja a organização dessas ações.
A seguir, falou Maria Dolores da Cunha Pinto, da Federação das

Apaes de Minas Gerais. Disse que a instituição cumprimentava a
Secretaria da Educação pelo esforço que vem fazendo para tornar
todas as escolas inclusivas. A Federação das Apaes conseguiu
realizar uma discussão intensa com a Secretaria de Educação sobre a
forma de implantação gradativa da inclusão dos alunos que
freqüentam a escola especial e também sobre uma reversão da
mudança do perfil de alguns alunos que estavam matriculados nas
escolas especiais mantidas pelas Apaes.

Seguiu dizendo que hoje estudam nas escolas especiais mantidas
pelas Apaes cerca de 48 mil educandos com deficiência mental e
autismo e que é necessário haver uma correção de fluxo para
implantar o que está determinado na LDB, pois isso está criando uma
nova demanda, que é a oferta de serviços chamados de centros de
convivência e de apoio ao jovem-adulto.

Tomou a palavra Flávio Couto Silva de Oliveira, do Conselho de
Defesa do Portador de Deficiência, o qual cumprimentou a Sra.
Regina e também a Secretaria de Educação pela estruturação do
Projeto Incluir. Disse ainda que a parte fundamental do processo cabe
ao poder público, quando se trata da resolução de problemas da
sociedade e da articulação dos programas. Disse saber das
dificuldades vividas pelas famílias que têm filhos com deficiência
mental, mas que o acompanhamento e a participação das
comunidades escolares são fundamentais para que todo esse projeto
apresentado possa redundar em verdadeira mudança.

Disse Estela Mares Guillen de Souza : “Realmente é um projeto
louvável. Mas tem de ser criterioso, levando em consideração as
especificidades do indivíduo e episódios como o que relatei. Fala-se
que há apoio para a família, que a família é ouvida. Não foi o que vi. E
os relatos que têm chegado até à Associação mostram que os
deficientes têm ficado excluídos nas salas de aula. A professora não
sabe o que fazer com eles. Observa-se que ainda há despreparo, e
isso é preocupante para nós.”

Renata Mendes Araújo, da Secretaria de Estado de Saúde, disse ser
a primeira vez que participou de uma reunião com a Comissão.
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Parabenizou-a pelo projeto, dizendo que, pelas explanações, ficou
muito claro. Afirmou saber das dificuldades para incluir a pessoa com
deficiência na sociedade, na escola, até mesmo no serviço de saúde.
Acha que, se não se unirem esforços da área da educação com a da
saúde, não se obterá êxito. Acredita que, com a união das famílias e
dos usuários, se conseguirá melhorar a saúde, a educação e,
principalmente, a vida dessas pessoas. Colocou-se, bem como os
demais representantes da Secretaria, à disposição para dirimir
dúvidas, ouvir queixas e trazer informações e sugestões.

A Promotora Cíntia Maria Oliveira de Lucena afirmou ter sido
Promotora de Justiça durante oito anos nas Regiões Norte e Nordeste
de Minas Gerais. Na época em que foi apresentado o projeto, a
Promotora estava em Santo Antônio do Jacinto, pensando em como
ter uma equipe multiprofissional num lugar onde não há um psiquiatra,
um fonoaudiólogo ou um terapeuta ocupacional, mesmo que essa
equipe multiprofissional não fizesse atendimento clínico na escola,
mas ali apresentasse proposições de ordem pedagógica.

Trouxe ainda a informação de que já havia instalado um
procedimento administrativo da Promotoria de Justiça, sob a sua
presidência, no qual a BHTRANS foi instada a prestar informações
sobre a portaria normativa que estabelece novos critérios para dizer o
que é ou não deficiência.

Afirmou que acredita ser necessária uma mudança de paradigmas
nas áreas do direito, da saúde e da educação. Mas não entende como
é que se podem desconstruir paradigmas existentes ou criar novos,
sem transição, nem planejamento.

Solicitou lhe fossem trazidos os dados de quantos são os
deficientes, quantas são as crianças e os adolescentes com transtorno
mental e quantos são os autistas existentes no Estado de Minas
Gerais. Também disse querer saber onde se encontram, onde moram
e como se chamam. “Há uma estimativa trazida pelo Dr. Walter
Camargo de que sejam 17 mil. Há notícias de que são 85 mil”,
afirmou.

Comunicou ter sido indicada para compor o Conselho Nacional de
Saúde Mental, no 7º Fórum, que acontecerá no Rio de Janeiro, nos
dias 29 e 30 de junho. Comprometeu-se a levar as informações e a
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angústia dos presentes àquele evento.
Informou estar minutando uma ação, com circunscrição jurisdicional

em Belo Horizonte, que obriga o Município a inserir no orçamento uma
reserva financeira para ampliação e construção do que for preciso na
rede de atendimento à criança e ao adolescente portador de
deficiência.

Reafirmou seu apoio ao movimento e se comprometeu a propor as
ações legalmente cabíveis para que os problemas sejam resolvidos.
Pediu que cobrem e apoiem essas ações, mobilizando o Poder
Judiciário.

Willian Lélis Braz Nascentes, pedagogo da Promotoria de Justiça,
disse que, junto com outros dois pedagogos, assessora os
Promotores de Justiça na área da educação. Vai às escolas para
verificar a realidade e atua principalmente na questão da violência.

Maria Teresa, mãe de autista, disse que a inclusão tem de ser feita
com muito critério, para estabelecer quem pode ser incluído e quem
não pode. Observou que, no mapa utilizado na exposição de Ana
Regina, havia uma muleta, mas nenhum símbolo para o portador de
deficiência mental.

Referiu-se também ao Sr. Estevão Vadaz, Coordenador do Projeto
Autismo, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da
Universidade de São Paulo, o qual disse que não há nenhum estudo
sério sobre o número de autistas no País, levantando a suspeita de
que haja 1 milhão de casos ocultos. Essa afirmação está na revista
“Época” da semana em curso.

Cláudia Bhering, mãe de autista, disse ter achado espetacular a
apresentação da Secretaria de Educação e também ter testemunhado
os bons resultados do trabalho da inclusão dos deficientes físicos,
visuais e auditivos. Mas afirmou que o deficiente mental com déficit
cognitivo acentuado ou com distúrbio de comportamento grave e o
autista de baixo comportamento ainda não foram incluídos. Acredita
que a Secretaria ainda não teve real experiência com esse perfil de
aluno.

Luzia Zolini declarou ser professora de artes de uma escola especial
estadual e mãe de Isabela, portadora de Síndrome de Down, que teve
apoio da escola especial, e não da escola pública. Perguntou a Ana
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Regina se a preferência das vagas para os cursos de capacitação que
a Secretaria de Educação ofereceu neste primeiro semestre foi dada
aos professores efetivos e questionou essa preferência, dizendo que a
maioria dos efetivos já está próxima da aposentadoria.

Ana Regina de Carvalho, da Secretaria de Educação, começou a
responder às perguntas que lhe haviam sido dirigidas referindo-se ao
processo de transição mencionado por Cíntia. Na rede estadual, o
processo de transição é uma realidade bem diferente daquela da
Prefeitura de Belo Horizonte, porque não se desmontou nenhum
atendimento que vinha sendo oferecido. Há uma rede de escolas
conveniadas, que são mantidas em parceria com o Estado, e a rede
própria de escolas especializadas, que continuam existindo e
oferecendo atendimento. O que se faz atualmente é ampliar o
atendimento educacional especializado, que antes não era oferecido.

Disse que traria os dados de alunos matriculados na rede para a
Comissão e para Cíntia, assim como os dados quantitativos de alunos
com deficiência por escola e por tipo de deficiência, já indicando o
Município, a Superintendência, a Escola, etc.. Explicou que a
Secretaria só conhece os alunos quando há cadastro de matrícula, e o
cadastro é feito da seguinte forma: primeiramente, efetua-se a
matrícula no segundo semestre. Os pais têm de ir aos locais indicados
e informar qual é, especificamente, a deficiência do seu filho. Os que
não procuram a rede pública não têm como ser atendidos. Há 98,3%
de crianças mineiras matriculadas na rede estadual, e não há como
dizer precisamente o percentual de crianças com deficiência que não
estão matriculadas. Afirmou que, infelizmente, há muitas famílias que
acreditam que o filho deficiente não tem de ir à escola.

Afirmou que o índice total do Estado não passa de 90 mil alunos
portadores de deficiências e condutas típicas matriculados. Se esse
número não estiver correto, a falha estaria na informação prestada às
escolas. Graças à matrícula de crianças com deficiência é que foi
possível o levantamento dos casos de dificuldades visuais, auditivas,
físicas e múltiplas. Dentre as múltiplas, o censo escolar separa os
casos: síndrome de Down, condutas típicas, baixa visão, cegueira,
etc.

Afirmou ainda que, hoje, o número de alunos por turma é muito
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menor do que no passado, inclusive com a possibilidade de redução
das turmas, principalmente onde há matrícula de alunos com
deficiência. Cabe, então, às famílias procurar as escolas da região ou
da vizinhança e dizer, de antemão, que, no próximo ano, irão
matricular os filhos que precisam de apoio específico, ou seja, que
precisam da redução do número de alunos por turma. Só assim, as
escolas estarão preparadas para esse atendimento e farão essa
previsão.

Em relação à questão do diagnóstico, disse que a escola assume a
responsabilidade por uma série de situações que não são de sua
competência. A escola tem uma função precípua, que é ensinar a ler,
escrever e contar. Na educação básica, essa função vai-se tornando
mais complexa à medida que os níveis de ensino vão avançando.
Então, para atingir esse objetivo, ela tem de trabalhar com a
perspectiva de formação integral do aluno. Para isso, é importante que
ocorra ação intersetorial, sem a qual não há como uma escola ensinar
alunos que têm, por exemplo, necessidade de usar medicamento, de
atendimento na área clínica ou de ação social.

Quanto à denúncia da Sra. Cíntia sobre a falta de equipe
multiprofissional no semi-árido mineiro, afirmou que é importante
ressaltar que essas equipes têm que sair da área da saúde e da área
social, e, caso não sejam montadas, há que se fazer pressão sobre os
Municípios. Disse ser preciso dar a César o que é de César e exigir de
César o devido. É importante que as escolas saibam onde buscar os
atendimentos especializados existentes no Município para orientar
bem a família e os alunos. Mas a escola e os profissionais da
educação não podem oferecer atendimento clínico, nem serviço de
assistência social.

Sobre a formação dos professores, disse que abordaria o tema na
próxima semana, mas adiantou que a mudança de prática pedagógica
da escola extrapola muito a simples necessidade do atendimento das
pessoas com deficiência. É fato que muitos professores não têm
formação adequada para esse atendimento. A Secretaria de
Educação deve organizar a formação dos professores respondendo a
uma política maior, como plano de carreira e condições de
atendimento.
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Sobre a questão da capacitação, afirmou que o primeiro
compromisso da Secretaria é com o servidor efetivo, porque ele é
detentor de um cargo estável. São vários os critérios adotados: o
servidor deve ter, no mínimo, cinco anos a mais de trabalho na
instituição escolar para ser capacitado, ser efetivo, ter interesse na
capacitação, não estar perto de se aposentar, etc. Esses critérios têm
sido respeitados e isso faz com que o processo de formação
especializada tenha maior lisura.

O Deputado Célio Moreira disse que a Comissão recebeu um correio
eletrônico da Gerência Técnica de Saúde Mental da Criança e do
Adolescente da Coordenação Estadual de Saúde Mental, que trouxe
um questionamento ao representante daquela Coordenação em
relação ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Belo
Horizonte - Samu. O questionamento foi feito pela Sra. Carmem,
membro da Apape, sobre o caso de um estudante autista que não foi
atendido pelo Samu.

Ana Regina, da Secretaria de Educação, respondendo ao Sr. Raul,
disse que a Escola Estadual Iolanda Martins, no Bairro Santa Efigênia,
seria indicada porque já tem experiência e tradição na área de
transtornos invasivos de desenvolvimento e de condutas típicas.
Aconselhou que procurasse a Agência Central do Correio e fizesse o
cadastro de seu filho para a educação especial. Informou ainda que
ele pode fazer a matrícula numa escola especializada ou optar pela
matrícula inclusiva.

Rogério de Araújo de Souza , da Apape, disse que tem filho autista,
com 20 anos. Perguntou como se alfabetiza uma “criança” de 20 anos,
junto com crianças de 5 e 6 anos. Disse também que ficou muito
preocupado quando Ana Regina considerou a escola especializada
como escola exclusiva.

A 6a Reunião Ordinária da Comissão, no dia 18/6/2007, que contou
com a presença dos Deputados Célio Moreira, Walter Tosta e Gláucia
Brandão, foi realizada com o objetivo de discutir a capacitação dos
professores e de equipes multidisciplinares e a efetividade do Projeto
Incluir. Compareceram os seguintes convidados: Ana Regina de
Carvalho, Diretora de Educação Especial da Secretaria de Estado de
Educação; Antônia da Aparecida Cassemiro Amorim, Supervisora
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Pedagógica da Escola Estadual Bolivar Tinoco Mineiro; 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 Estado 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.

Ana Regina de Carvalho, da Secretaria de Estado de Educação,
apresentou a relação das escolas especiais do Estado de Minas
Gerais; das escolas do Projeto Incluir; de alunos com deficiências
matriculados nas escolas públicas de Minas Gerais e outros dados
relativos às pessoas com deficiência obtidos pela Secretaria.

Em seguida, apresentou dados coletados a partir de 2004 sobre a
qualificação profissional para o atendimento de alunos com
deficiências e transtornos invasivos de desenvolvimento na rede
pública estadual de ensino e informou que desde o ano passado há
um sistema organizado de gerenciamento das capacitações.

Informou que, até 2006, 2.722 professores, supervisores e
pedagogos da rede estadual foram capacitados nas diversas áreas de
educação especial. Na rede municipal, foram 2.193 professores,
perfazendo um total de 4.915 professores capacitados em educação
especial. Esses dados foram coletados a partir do censo escolar,
realizado todos os anos por meio de formulário, no qual quem informa
sobre a capacitação é o próprio professor.

Em relação às capacitações oferecidas pelo Sistema Estadual de
Ensino, ela destacou que a Secretaria Estadual de Educação conta
com algumas instituições próprias para a área de deficiência. Para a
deficiência visual, existem os Centros de Apoio Pedagógico para
Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual – CAPs –, que
trabalham na inclusão desses alunos. Hoje são quatro no Estado: um
no Instituto São Rafael, e os outros em Montes Claros, Patos de
Minas e Uberaba. Eles são responsáveis pela capacitação das
escolas do Estado e dos Municípios, mediante parcerias.

Relatou o avanço na legislação, que hoje exige a carga horária
mínima de 120 horas por área de deficiência; antigamente a carga
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horária mínima era de apenas 40 horas. Atualmente há sistematização
em termos de conteúdos, carga horária e funcionamento desses
cursos. Segundo ela, o número de professores capacitados pelos
CAPs até 2007 foi o seguinte: em baixa visão, 108; sistema em leitura-
escrita em braile, 291; código matemático unificado, 73; orientação e
mobilidade, 58; sorobã 1, 76, num total de 606 professores na área de
deficiência visual.

Na área de surdez, as instituições próprias para capacitação são os
Centros de Formação de Profissionais da Educação e de Atendimento
às Pessoas com Surdez - CASs: um em Belo Horizonte, outro em
Montes Claros e o terceiro em Varginha. O número de professores
capacitados até 2006 é o seguinte: básico de Libras, 309; capacitação
e formação de instrutores de Libras, 54; cursos de aperfeiçoamento de
intérpretes, 61, no total de 424 professores capacitados. Informou que,
além dos CASs, a Secretaria de Educação oferece cursos em todo o
Estado com instrutores contratados que fazem turnos de formação no
interior, mas que não foram computados entre esses dados gerais.

Quanto aos cursos destinados à capacitação de professores na área
de deficiência mental, informou que atualmente a carga horária
exigida pela legislação é de 120 horas e que esses cursos visam à
transformação das práticas pedagógicas do professor para atuar com
deficiência mental tanto na sala de aula, se for professor regente,
quanto no atendimento educacional especializado, se estiver atuando
nas salas de recursos e nos atendimentos oferecidos para esses
alunos em todo o Estado. Segundo ela, em 2006 e 2007, o número de
professores capacitados foi o seguinte: 300 professores cadastrados
para capacitação; 120 com capacitação concluída; 60 em capacitação;
e mais 120 para começar a capacitação em agosto. Já o curso de
deficiência física prepara o profissional para trabalhar com alunos que
apresentem deficiências múltiplas e foi ministrado para 150
professores do Estado, com carga horária de 120 horas. A Secretaria
ofereceu para as escolas que possuem salas de recurso e para as
especiais diversos recursos tecnológicos, tais como mesa educacional
com “softwares” e material concreto, e os grupos são constituídos por
seis alunos, que passam por todo o processo de alfabetização com a
utilização desse material. Em seus cálculos, já foram capacitados 150



1186

professores oriundos de escolas especiais e de salas de recurso.
Com relação à capacitação de equipe multidisciplinar, houve uma

jornada de que participaram os técnicos das equipes multidisciplinares
das escolas especiais e um técnico de cada superintendência de
ensino, cujo objetivo foi discutir a possibilidade de trabalho dessa
equipe visando apoiar os professores, as escolas e os alunos.

Afirmou que, para o Projeto Incluir, a previsão de capacitações gira
em torno de 13 mil professores, mas pretendem ampliar para 15 mil
educadores em todo o Estado. Em seus termos, “para a capacitação e
formação especializada da rede do Projeto Incluir, já estamos com
recursos previstos para capacitação de mais 5 mil professores em
educação especial no período até 2009. Essa capacitação será
oferecida para os 853 Municípios do Estado”.

Em seguida, citou o nome das nove escolas estaduais que
participam do Projeto Incluir em Belo Horizonte. São as Escolas
Estaduais Engenheiro Silva Fonseca, Adalberto Ferraz, Geraldina
Soares, Guimarães Rosa, Dom Bosco, Maurício Murgel, Professor
João Câmara, Professor Álvaro Sales e Deputado Manuel Costa.

Relatou também que, além da formação especializada dos
professores, a Secretaria subsidia financeiramente a reorganização
das escolas especiais, pois, durante três anos, foram repassados
recursos financeiros para que essas escolas contratassem
profissionais para ministrar cursos de acordo com a própria demanda,
visando à sua reorganização para apoio ao aluno portador de
deficiência incluído. Em suas palavras, “o que existia era o
atendimento pelas escolas especiais a alunos com quadros ora de
dificuldade de aprendizagem, ora de surdez, ora de deficiência visual,
o que dificultava que os alunos que portavam quadros graves de
deficiência, transtornos mais severos pudessem matricular-se nas
escolas. Então, à medida que as escolas especiais fizeram essa
reorganização, surgiram vagas para matrículas nessas escolas”.
Afirmou que há atualmente 39 escolas especiais em todo o Estado e
aproximadamente 1.600 professores para atendimento a uma
demanda de cerca de 7.700 alunos, conforme o censo escolar de
2006. Respondendo à pergunta sobre qual escola teria experiência de
atendimento a alunos com transtorno, mencionou a Escola Estadual
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Iolanda Martins, que tem boa condição de atendimento a crianças com
autismo e com deficiência mental severa e que funciona no Bairro
Santa Efigênia.

Ester Clevancy Cândido, mãe de uma criança excepcional, relatou
que seu filho passou por várias escolas consideradas normais e que a
inclusão não funcionou, pois a criança excepcional tem de ser cuidada
por pessoas especializadas. No seu entendimento, essas crianças
não têm condição de freqüentar uma sala comum, não vão aprender,
vão perturbar todo o mundo, e os pais de filhos normais vão reclamar
porque estes estão sendo prejudicados. Em suas palavras, “há
excepcionais que têm condição de aprender a ler e escrever, mas os
nossos filhos não têm condições. Sabemos do atraso deles e que eles
não podem acompanhar uma sala”.

Rogério de Souza, pai de um autista, sugeriu ao governo do Estado
e aos Municípios que, em vez de tentarem montar um programa de
larga escala, de uma vez só, com grande risco de insucesso, o
implantassem devagar.

Cláudia Viana Bhering, mãe de deficiente mental, comunicou que
ouviu na TV Câmara que o Brasil comemora hoje o Dia do Orgulho
Autista e relatou que tem observado que os próprios meninos
excepcionais estão desesperados para voltar para a escola especial.

Margarida Bossi, professora aposentada, afirmou que, numa classe
de mais de 40 alunos, se um excepcional for falar, ele é chamado de
burro, de “pestalozzi”, e que a professora não vai deixar 39 alunos de
lado para cuidar de um que é excepcional.

Antônio Arnaldo, psicólogo pela UFMG e pai de excepcional,
lembrou que seu filho excepcional consegue responder à educação,
às regras dentro dos seus limites, mas outros não dão conta disso
neurologicamente e não conseguem suportar frustrações.

Kátia Cristina, Presidente da Associação de Mães do Programa
Mocatu, informou que o Programa Mocatu é assistido pelo Estado e
que poucas pessoas conhecem. Falou em nome de uma mãe do
Programa, que se sentiu acanhada de falar em público. Relatou que
ela tem uma filha para a qual solicitou a inclusão na Escola Miguel
Mendonça, no Bairro Nacional, em Contagem, mas a Diretora lhe
disse que o viável seria ela voltar com a filha para a casa ou ficar na
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sala de aula com ela. Concluiu sua fala dizendo que os professores
ainda não estão preparados no Estado e que não há escola estadual
capaz de atender os alunos especiais de casos graves, pois há
situações que exigem acompanhamento 24 horas.

O Deputado Célio Moreira lembrou que se estão cobrando políticas
não só para os portadores de deficiências mentais, mas também para
seus pais, com cuidadores e casas-lares.

Lígia Maria Fonseca Moura, mãe de deficiente e professora
aposentada, falou do problema da inclusão, pois trabalhou em escola
regular, e nela havia alunos sem a menor possibilidade de trabalhar.
Concluiu sua fala questionando por que não se faz levantamento no
censo do IBGE sobre o número de deficientes mentais e autistas.

Rogério de Araújo Souza questionou a possibilidade de um
profissional se preparar para lidar com autismo e deficiência mental
em uma capacitação apenas de 120 horas.

Milton Gontijo Ferreira, pai de duas meninas surdas, falou dos
avanços alcançados e da melhora sensível na educação especial.
Relatou que atua há 14 anos como voluntário da Apae em Arinos,
Noroeste de Minas e que veio reafirmar o trabalho profissional
realizado com competência pelas Apaes.

O Deputado Célio Moreira disse que todos sabem que a Apae tem
bons profissionais, mas que há algumas Apaes que necessitam de
ajuda.

Ana Regina de Carvalho afirmou que as instituições especializadas
continuarão oferecendo o atendimento aos alunos, enquanto houver
demanda, e que a opção é da família. Lembrou, mais uma vez, que o
levantamento das necessidades para o sistema estadual de ensino é
feito por meio do cadastro, que está sendo realizado nesta semana
em todo o Estado. Segundo ela, a matrícula será feita a partir das
necessidades especiais apresentadas pelos alunos, conforme a opção
da família.

Argumentou que a Secretaria de Educação não está trabalhando
com o desmonte das instituições especializadas, que está ampliando
a rede de atendimento especializado, política que é diferente da
implementada pelo Município de Belo Horizonte, pois, nas escolas
mantidas pelo poder municipal, o cadastro já não tem a opção das
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escolas especializadas.
Com relação ao Projeto Incluir, ela disse que foram escolhidas 893

escolas, sendo pelo menos uma em cada Município, pois, com poucos
recursos financeiros e humanos, seria difícil implementar um processo
de mudança e de cultura nas quase 4 mil escolas existentes.

Quanto aos alunos que estão em processo de adaptação, ela disse
que cada caso tem que ser acompanhado de perto e que o processo
de adaptação numa escola comum é difícil para todos os alunos, mas
agrava-se no caso do aluno que tem deficiência. Em seus termos, “as
escolas que têm alunos com quadro de dependência podem requerer,
por meio do preenchimento de um formulário, professores de apoio,
que estão sendo disponibilizados para elas. Não há dificuldade para a
disponibilização desses professores de apoio, mas adotam-se alguns
critérios para isso, porque não se quer que os professores atuem
como babás, mas que tenham condição de atuar para o
desenvolvimento do aluno. O formulário é preenchido pela escola em
que está matriculado o aluno com esse quadro e apresentado à
Superintendência de Ensino. Ao preencher o formulário, que é
remetido à aprovação da Secretaria de Educação, a escola relata a
avaliação que faz do aluno e da necessidade que ele apresenta. Se a
escola já tiver, em seu quadro de profissionais, professores com
formação adequada, ela já pode indicar o seu nome. Do contrário, a
condução é a seguinte: após a autorização, a escola abre um edital,
lança a vaga para professor de apoio, determina o perfil e a
habilitação mínima necessária, e o profissional é designado” (“sic”).
Acrescentou, entretanto, que a formação dos professores nas áreas
de autismo, deficiência mental e deficiência múltipla é precária e que
há dificuldade para encontrar profissionais com a formação adequada,
mas que houve um salto quantitativo e qualitativo.

Conforme suas palavras, “estamos garantindo a perspectiva do
direito de todos, porque essa é a condição exigida. Mas a Sra. Lígia
coloca a situação de alguns alunos que precisam de um atendimento
diferenciado, o que também é reconhecido na política pública
implementada hoje pela Secretaria de Educação. Tanto é assim, que
há toda uma legislação específica para ajustar e legitimar o
atendimento educacional especializado existente. Então, é
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reconhecido que o aluno, embora em uma escola comum – onde está
em uma sala de aula, com um grupo de colegas na mesma faixa
etária, dentro da proposta de educação para todos -, faz jus, pela
necessidade educacional especial que apresenta, a um atendimento
específico, que tem sido oferecido - é a isso que chamamos de
atendimento educacional especializado. Ou seja, tudo isso está muito
bem entendido. Não há nada que vocês disseram aqui de que não
estejamos cientes e em que não estejamos trabalhando para que tudo
isso se concretize na rede estadual” (“sic”).

Antônia da Aparecida Cassemiro Amorim, Supervisora Pedagógica
da Escola Estadual Bolivar Tinoco Mineiro, relatou que as escolas
estão precárias, assim como a capacitação, que a rede do Estado não
dispõe de sala para atendimento aos alunos, nem de profissionais de
outras áreas que apóiem os professores, e nem o mínimo necessário
como giz e carteira.

Cláudia Viana Bhering argumentou que os pais da Apape não vão
fazer o cadastro, porque não é o caso deles, pois discordam do
cadastro porque não há escola capacitada para o atendimento
adequado no Estado. Considerou que o levantamento de dados deve
ser feito de outra forma.

Ana Regina de Carvalho reafirmou que é pelo cadastro que será
feito o levantamento para adequação do sistema à demanda e que, no
cadastramento, os pais serão consultados se querem que seus filhos
freqüentem escolas especializadas ou comuns.

O Deputado Célio Moreira argumentou que a proposta é justamente
que o governo se prepare, e, para isso, ele precisa desse
levantamento feito pelo cadastro.

Estela Mares Guillen de Souza considerou que os idealizadores do
projeto de inclusão desconhecem totalmente a demanda de um
autista, de um deficiente mental, e que o processo de inclusão não foi
debatido com os usuários, com seus representantes legais, com
professores e Diretores de escola. Relatou que foi elaborado um
questionário, com a participação de 100 pais de deficientes, e 90%
foram contrários ao processo de inclusão da forma como está sendo
feito, pelos seguintes motivos: profissionais não capacitados,
preconceito das crianças consideradas normais, violência nas escolas,
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salas cheias, falta de interação entre os alunos, não-acompanhamento
dos alunos especiais, além da histórica descontinuidade das políticas
públicas. Sugeriu que o Estado mantenha escolas especializadas para
autistas e deficientes mentais graves em tempo integral.

Darcy Barbosa informou que o autista e o deficiente mental severo
precisam de um método completamente diferenciado, numa sala com
poucos alunos ou com atendimento individualizado, um profissional
preparado para o atendimento e com os equipamentos necessários.
Reafirmou que acredita na inclusão a partir do momento em que ela
realmente atenda à necessidade da pessoa, esteja onde ela estiver,
seja numa escola regular, seja numa escola especial. Disse ainda:
“Percebo que a maior dificuldade hoje é justamente a inclusão do
deficiente mental e do autista. São muito claras as necessidades de
um cego. Ele precisa do braile, precisa de ser conduzido, coisas muito
concretas. O surdo precisa da libras, isso também é muito claro. Com
o deficiente físico, também é assim, trabalham-se as barreiras
arquitetônicas, para ficar tudo organizado, com rampas, banheiro
adequado, enfim, existe uma estrutura muito clara da necessidade. O
deficiente mental grave e o autista necessitam de quê, para serem
incluídos? Eles precisam de pessoas que estejam preparadas para
oferecer esse atendimento” (“sic”).

Terminou sua fala referindo-se a um CD para treinamento de
pediatras no diagnóstico precoce do autismo, apresentado pelo Dr.
Walter, que também traz informações para a família. Distribuiu alguns
exemplares deste aos membros da Comissão e sugeriu que fosse
amplamente divulgado.

Cíntia Maria Oliveira de Lucena, Promotora de Justiça Especializada
na Defesa da Infância e da Juventude, afirmou que a legislação trouxe
a opção para os pais, que podem escolher entre as escolas
especializadas e as escolas comuns, e que não houve determinação e
imposição por parte da legislação do desmonte das escolas especiais.
Fez referência a uma nota técnica do Dr. Luciano Elias, consultor do
Ministério da Saúde, que contém dados sobre a questão da doença
mental e da criança portadora de autismo de baixa deficiência.
Lembrou que o governo federal apresenta como opção os centros de
convivência, que são espaços de oficinas, e que em Belo Horizonte há
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o Arte da Saúde, mas apenas na Regional Leste. Considerou que é
mais caro manter escolas especiais e unidades asilares nos moldes
de ambulatórios especializados que fiquem diariamente com as
crianças e os adolescentes, do que investir nas famílias, subsidiando
bolsas e ajuda de custo. Sugeriu que seja feito um levantamento do
número de autistas e deficientes mentais para que se possa cobrar
políticas que atendam essas pessoas. Relatou que a revista “Época”
anunciou na semana passada que o número estimado de autistas é
de 180 mil, mas que não existe nenhum estudo sério por parte dos
equipamentos estatais que apontem o número de autistas que temos
no Estado de Minas Gerais e em outros Estados da Federação.
Sugeriu a realização do chamado encaminhamento implicado, em que
a escola encaminha o aluno com necessidades especiais para o
atendimento na saúde.

Ana Regina de Carvalho, respondendo à afrimação feita de que o
processo de inclusão está sendo feito de cima para baixo, afirmou que
no Estado tudo foi discutido com os educadores, houve fóruns e
seminários, e há diálogo aberto e franco entre as pessoas envolvidas.
Disse ainda: “Sabemos de todas as dificuldades que os professores,
educadores e escolas, de modo geral, têm para implementar a
proposta. Sabemos da dificuldade em relação ao número de alunos na
sala de aula, à estrutura, ao espaço físico e às condições de formação
especializada. Para nós, isso é mais que declarado, é nítido, mas nem
por isso deixamos, devido às dificuldades encontradas, de
implementar um projeto e uma proposta que venham ao encontro de
uma legislação e de uma discussão amplas em todo o Brasil.
Trabalhamos para melhorar as condições, e sempre faremos isso”
(“sic”). Em seu entendimento, a dificuldade maior denunciada nesta
Comissão é com relação ao atendimento intersetorial, pois não basta
levar o filho para uma escola perto de casa, se não há atendimento na
área da saúde e da assistência social. Quanto ao encaminhamento
implicado, disse que a Secretaria de Educação fez uma proposta à
Secretaria de Saúde para elaboração de projeto entre as duas
Secretarias. Sugeriu que o encaminhamento implicado ocorra a partir
das escolas do Projeto Incluir, porque todos os Municípios terão uma
escola mais preparada para o processo de inclusão.
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A Deputada Gláucia Brandão, referindo-se à promoção da
intersetorialidade entre os diversos segmentos, sugeriu a inclusão do
esporte e da cultura.

A 7a Reunião Ordinária da Comissão, no dia 25/6/2007, que contou
com a presença dos Deputados Maria Lúcia Mendonça e Walter
Tosta, foi realizada com o objetivo de discutir a infra-estrutura das
escolas da rede estadual de ensino para o atendimento das
necessidades dos deficientes mentais e autistas. Compareceram os
seguintes convidados: Ana Regina de Carvalho, Diretora de Educação
Especial da Secretaria de Estado de Educação; Flávio Couto Silva de
Oliveira, da Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa com
Deficiência - Caade -; William de Lélis Braz nascentes, Técnico e
Pedagogo da Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da
Infância e Juventude; Marcone Silva, Assessor Técnicas da
Coordenadoria Estadual de Saúde Mental, da Secretaria de Estado de
Saúde; Estela Mares Guillen de Souza, Presidente da Associação de
Pais e Amigos de Pessoas Especiais - Apape -; Maria do Carmo
Menicucci, Coordenadora Pedagógica da Federação das Apaes de
Minas Gerais.

Flávio Couto Silva de Oliveira reafirmou que a Caade, não é um
órgão executor das políticas, mas coordenador, incentivador, e tem
por competência o fomento das políticas de interesse do nosso
público específico. Segundo ele, em 2004 foi assinado o Decreto nº
5.296, que preconiza uma série de adequações de acessibilidade nos
edifícios de uso público, que não são apenas os da administração
pública, mas os comerciais, como os “shopping centers”, clubes,
moradias coletivas, enfim, edifícios em que há grande circulação de
pessoas. Esse decreto também diz respeito às vias e aos logradouros
públicos, aos transportes; enfim, aos três temas básicos da
acessibilidade: na remoção de barreiras físicas, de comunicação e de
atitudes.

Outro aspecto importante da acessibilidade nas escolas, segundo
ele, tem a ver com os recursos específicos de comunicação, como a
utilização permanente e sistemática da língua brasileira de sinais, já
prevista por lei e regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005; a
utilização sistemática do intérprete de língua de sinais, do sistema



1194

Braile de leitura e escrita, bem como de outros sistemas que permitam
às pessoas com deficiência visual, cegos ou com visão subnormal,
usarem computadores, com utilização de “softwares” que façam a
interface do usuário com a máquina de forma adequada. Referiu-se ao
“Sistema DosVox”, que é um sistema operacional próprio que pode
ser instalado no computador com o “Windows” e com o “Sistema
Linux”, além do leitor de telas para deficientes visuais, chamado
“Virtual Vision”, do sistema “Windows”, que permite ao usuário cego
ou com baixa visão utilizar e navegar na maioria dos aplicativos do
“Windows” e vem sendo utilizado amplamente.

Ana Regina de Carvalho começou falando sobre a acessibilidade
arquitetônica nas escolas, que é uma ação que a Secretaria vem
desenvolvendo há algum tempo, com mais ênfase e mais rigor nos
últimos anos, em conseqüência da legislação que surgiu de um
acordo entre a Secretaria e o Ministério Público para fazer com que as
escolas sejam adaptadas e livres de barreiras arquitetônicas para as
pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida. Segundo
ela, a Secretaria tem priorizado a reforma e a promoção da
acessibilidade arquitetônica nas escolas do Projeto Incluir,
principalmente no Norte de Minas, que estava com os prédios em
condições de funcionamento bastante ruins. O procedimento para isso
é a elaboração da planilha de obra pela escola, que é analisada e
acompanhada pela Superintendência Regional de Ensino, que conta
com um engenheiro para fazer o acompanhamento da planilha e da
execução da obra. Tudo isso é enviado ao órgão central, para que
seja feito o plano de atendimento. A Secretaria publicou, em 2003,
uma cartilha com as orientações básicas sobre a acessibilidade
arquitetônica nas escolas.

Falou, ainda, sobre a acessibilidade tecnológica, outra ação que a
Secretaria vem praticando para dar acesso aos recursos tecnológicos
necessários aos alunos que apresentam quadro de deficiência. Em
suas palavras, “são alunos com deficiência múltipla, alunos com
dificuldade de comunicação, alunos que irão precisar do sistema de
alternativas de comunicação, de computadores, de recursos
tecnológicos dos mais variados disponíveis no mercado para
aquisição. Há uma orientação para que essa adaptação seja feita de
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forma artesanal também pela escola. Essa é uma outra ação que a
Secretaria vem desenvolvendo para orientar as escolas para o uso
desses equipamentos a favor do aluno deficiente. Nos anos anteriores
a 2005, o procedimento era o repasse de equipamento. A compra era
centralizada e as escolas recebiam os equipamentos para uso dos
alunos, normalmente computadores, que são terminais com uma suíte
para ligação em rede, montagem de laboratórios de informática ou
equipamentos que podem ser alocados nas salas de aula conforme as
necessidades da escola”.

Sobre transporte escolar, ela informou que tem sido realizado o
transporte escolar para deslocamento de alunos de zona rural para
zona urbana. O transporte escolar, pela legislação atual, fica a cargo
das Prefeituras municipais. O Estado tem a função de apoiar as
Prefeituras, seja por meio de repasse de recursos de combustível,
seja por meio de veículos. Não há uma ação sistematizada de
transporte escolar para alunos com deficiência porque, como se trata
de competência da Prefeitura, depende dos projetos que as
Prefeituras desenvolvem. Aqui em Belo Horizonte, o subsídio ao
transporte se dá por meio da BHTRANS, com passe para a pessoa
com deficiência.

Há também a necessidade de acessibilidade por meio de
professores a códigos aplicáveis, ou seja, de comunicação alternativa
para alunos com grave deficiência na comunicação, utilizando-se
todos os recursos tecnológicos e “softwares” existentes. Continuou
dizendo que todas essas ações e procedimentos são a base de
orientação, que é geral para todas as escolas, mas que a
sistematização e o apoio financeiro são priorizados para as escolas do
Projeto Incluir; quando as outras escolas pedem recurso financeiro,
existe o chamado Recurso para Padrão de Funcionamento das
Escolas, que atende as demandas existentes.

Estela Mares Guillen de Souza disse que a infra-estrutura das
escolas públicas para o atendimento ao autista e ao deficiente mental
é praticamente inexistente, com o agravante de que os poucos
equipamentos existentes não recebem novas matrículas para forçar a
inclusão desses alunos em escolas regulares, sem nenhum preparo
para recebê-los. Sugeriu, então, ao poder público, a implantação de
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sistemas de parcerias público-privadas para escolas especializadas
em horário integral, com a previsão no Orçamento de verbas próprias
para este fim e em quantidade suficiente. Lembrou a necessidade da
intersetorialidade com a saúde, assistência social e educação, pois há
demanda de profissionais como psiquiatras, psicólogos, terapeutas
ocupacionais, psicopedagogos e outros, e de verbas para essas três
áreas. Lembrou, também, que não são poucos os casos em que a
ausência de transporte inviabiliza a assistência ao usuário residente
em locais mais distantes da escola. Segundo ela, até o momento
vemos projetos interessantes apenas para as demais deficiências,
como a física, a auditiva e a visual, mas ela gostaria de ouvir da
Secretaria de Educação e do Caade uma posição clara sobre como
ficará o atendimento ao autista e ao deficiente mental grave. Pediu à
Secretaria de Educação que esclarecesse o motivo de considerar a
escola especializada uma escola exclusiva e não uma ferramenta de
inclusão para os casos mais graves de impossível adaptação em
escolas regulares, a menos que haja o plano de criar uma área de
segregação dentro dos espaços físicos das escolas regulares. Um fato
concreto é que os deficientes, em todas as áreas, estão ultimamente
perdendo cada vez mais espaço.

O Deputado Walter Tosta argumentou que as políticas públicas
relatadas nesta Comissão estão voltadas, principalmente, para os
portadores de deficiência física. Segundo ele, seria necessário apenas
que as leis já existentes fossem respeitadas pelo Poder Executivo; e
ressaltou que, de fato, precisamos de políticas específicas para o
portador de deficiência mental e autista.

Terezinha Rocha relatou a luta do Conselho de Deficientes e
protestou contra o decreto novo da BHTRANS, que, segundo ela, é
prejudicial aos deficientes.

O Deputado Walter Tosta comentou sobre a criação dos inúmeros
conselhos, cuja maioria muitas vezes é composta de representantes
do Executivo que impedem o Parlamento de trabalhar dentro da sua
legalidade.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça informou que algumas questões
trazidas por Terezinha são de âmbito municipal e que, nesse caso, a
discussão deveria ser feita com os Vereadores e o Prefeito.
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Ana Regina de Carvalho, respondendo à pergunta que lhe foi feita,
disse que a comunicação alternativa para alunos com deficiência
mental e autismo é feita com o uso de códigos aplicados e que há
vários sistemas que as escolas utilizam para mediar, facilitar ou
efetivar a comunicação dos alunos. Citou os sistemas PEPs ou Bliss,
entre outros, e informou que a legislação do Estado prevê pontuação
para o profissional que apresenta essa formação especializada,
principalmente em salas de recurso e na ação em escolas
especializadas.

Lilian Gonçalves Dias, mãe de uma jovem de 17 anos que tem uma
deficiência mental, relatou que na escola especializada sua filha foi
bem aceita e teve um surpreendente desenvolvimento, e que, a partir
de 2005, a Diretora colocou-a no programa de inclusão. Segundo ela,
aí começaram seus problemas, pois a inclusão escolar de pessoas
com deficiência mental, dependendo da idade, é uma utopia e, na
verdade, trata-se de uma exclusão. As escolas públicas que ela
procurou dizem que, pela faixa etária, a menina deve estudar à noite,
mas ela acha isso perigoso demais. Relatou que convive com as
mães que “estudam” com os filhos porque ficam nas escolas desde
cedo com eles. Após diversas tentativas de passar a filha para o
horário diurno, a escola próxima de sua casa alegou que não havia
vagas, e o funcionário sugeriu que ela entrasse na Justiça caso não
estivesse de acordo. Em suas palavras, “não tenho a ambição de que
minha filha tenha um diploma de curso superior porque sei de sua
limitação. Mas quero que ela pelo menos estude até onde puder e que
possa trabalhar como uma pessoa digna na sociedade. Ela pode
contribuir para a sociedade, mesmo que seja por meio de um trabalho
humilde. É preciso uma oficina para essas crianças e jovens se
qualificarem.As empresas têm uma cota para preencher com
deficientes, mas, se não tiverem qualificação, como ocuparão essas
vagas?”.

Maria Tereza Gatti argumentou que não existe inclusão para
deficiência mental, que eles precisam de escolas especiais, e que já
foi provado clinicamente que mesmo o autista, quando tem
acompanhamento adequado, consegue desenvolver-se.

Rogério de Souza perguntou a Flávio Couto se existe um plano de
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ação para evitar atrasos no pagamento das bolsas administradas pelo
Caade, como ocorreu no princípio deste ano, e se há previsão de
reajuste das bolsas que estão congeladas há aproximadamente seis
anos. Segundo ele, o dinheiro existe, pois o Brasil possui uma das
maiores cargas tributárias do mundo, o que falta é priorizar a dotação
orçamentária. No seu entendimento, o setor público de fato realiza um
trabalho, mas, em relação ao autista e ao deficiente mental,
praticamente não há nada. Ele argumentou que a educação
especializada é necessária e deve ser em tempo integral, e que a
questão do transporte do autista e do deficiente mental grave também
deveria ser prioridade.

Flávio Couto Silva de Oliveira respondeu que, neste ano, a Caade
incorporou-se à Sedese e a reforma administrativa acarretou um
atraso nesses primeiros meses, mas que, a partir deste mês, haverá
uma regularidade no pagamento das bolsas. Essa regularização se
consolidará no próximo semestre, e, em 2008, a situação estará mais
organizada. Quanto ao congelamento de bolsas, informou que
legislação específica prevê um percentual dos recursos da Loteria
para ser investido nesse convênio, e que não houve um
congelamento, mas um pequeno aumento em 2007 relativamente a
2006. Disse: “Não se trata de um aumento das bolsas, mas, sim, no
convênio – o que permitiu que fossem doadas mais bolsas. Quantas?
Aproximadamente, mais 30. Sei que isso não é muito. O aumento
também não foi grande. No próximo ano, o que acontecerá em relação
ao convênio com a Loteria? Não sei. O percentual definido por lei
continua sendo o mesmo.”. Argumentou, ainda, que o programa não
atende às necessidades do Estado em relação às pessoas com
deficiência mental e portadoras de autismo, pois o número é maior do
que o montante de recursos que há nesse programa para o
atendimento.

Ana Regina de Carvalho lembrou que terminava naquele dia o
cadastramento para as escolas públicas e que em Belo Horizonte há
nove escolas especializadas para o atendimento de alunos com
graves deficiências. “Vocês estão dizendo aí que a inclusão para a
deficiência visual, surdez, etc. está bem encaminhada”, disse. “Temos
colhido bons frutos. Há ainda muito o que fazer, mas a situação está
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bem encaminhada relativamente à demanda existente para alunos
com graves comprometimentos. Então pergunto aos senhores:
quantos de vocês procuraram a Agência Central dos Correios para
fazer o cadastro e sinalizar para o poder público que há uma demanda
que não está sendo atendida? Quantos de vocês fizeram isso? Esse é
um ponto a ser discutido. Agora, se não há desejo por parte dos
senhores de fazer o cadastro, de sinalizar para o poder público que
existe uma demanda que não está sendo atendida, a situação fica
complicada.”.

Esclareceu que o cadastro não é só para 6 anos de idade e que é
preciso procurar a Agência Central dos Correios para mostrar que
existe essa demanda a ser atendida. Continuou: “Se precisamos
melhorar a qualidade dessas escolas para o atendimento, se temos
que fazer a discussão das propostas pedagógicas, da organização e
do funcionamento delas, isso acontecerá a partir do momento em que
existir a demanda. Estou tentando afirmar mais uma vez que, se
vocês não fizerem o cadastro ou não sinalizarem de alguma forma
que existe uma demanda que não está sendo atendida, fica muito
complicado trabalharmos com o planejamento para melhorar o
atendimento desse segmento da população”. Frisou, ainda, que entrar
no cadastro hoje não significa fazer matrícula e que a matrícula só é
formalizada se os pais concordarem com o encaminhamento dado.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça falou que os diretores de escola
sofrem porque o aluno deve ser cadastrado na região em que mora,
para se levantar a demanda regional, mas os pais não se preocupam
ou fazem cadastro em dois ou três lugares, o que gera confusão no
planejamento. Considerou que o cadastro é interessante, pois trará
dados estatísticos sobre o assunto.

Ana Regina de Carvalho repetiu que, para alunos com deficiência, o
cadastro é feito na Agência Central dos Correios porque lá existe uma
equipe preparada para fazer a entrevista com os pais, entender o tipo
de deficiência existente e qual a adequação necessária para aquele
aluno. Em seus termos: “Tudo isso é sinalizado no formulário, que já
indica a existência de escolas especializadas para atendimento. Neste
ano, pedimos às equipes de trabalho que perguntassem diretamente
às famílias qual era a opção delas, se por uma escola comum, perto
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de suas residências, ou por uma escola especializada.
Posteriormente, a vaga é disponibilizada, por intermédio desse
cadastro, mas a matrícula só se efetiva quando o pai procura a escola,
com a documentação do aluno, e realiza a matrícula. Cadastro não é
matrícula compulsória. Hoje, pela Constituição, o Ensino Fundamental
é direito público subjetivo, devendo o Estado e a família garanti-lo. Se
o Estado, por meio do cadastro, garante a vaga e disponibiliza a
escola e os pais não optam por fazer a matrícula, a responsabilidade
fica por conta da família. Entre a disponibilidade da vaga e a
efetivação da matrícula, a família pode procurar a Superintendência
Regional de Ensino ou a própria Secretaria para buscar informações.
Pode, ainda, procurar a escola para ver se esta atende às
necessidades de seu filho.”. Informou que a lista com a relação das
escolas do Projeto Incluir está afixada na Agência Central dos
Correios.

William de Lélis Bráz Nascentes perguntou se uma pessoa de 20
anos incluída na escola comum irá para uma turma compatível com a
série em que estaria ou seria incluída conforme sua faixa etária. Ana
Regina de Carvalho falou que o processo de inclusão é feito com base
no histórico de cada aluno, que nenhum aluno pode entrar no Ensino
Fundamental sem passar pelos anos iniciais, mas que, no caso de
alunos com 17, 18 anos de idade, sua inclusão deve ser feita
observando o percurso escolar, considerando os oito anos de
escolaridade, considerando os 14 anos de escolaridade flexibilizados
para o aluno com deficiência. Continua: “É preciso observar a
documentação expedida pela escola em que estava matriculado. Se
ele não tem um percurso educacional, será matriculado pela porta de
entrada do Ensino Fundamental, que é o primeiro ano de
escolaridade, e esse processo será acompanhado com toda a
possibilidade de uma metodologia mais adequada à idade. Por isso,
em alguns casos, é preciso que o aluno seja matriculado na educação
de jovens e adultos, pois não se pode colocar uma pessoa de 17, 18,
20 anos de idade com um menino de 6 anos porque ele não fez os
anos iniciais do ensino fundamental”.

Raul Augusto Alves fez uma denúncia sobre o sistema de ensino
Mocatu, que, segundo ele, atende 120 pessoas em um ambiente
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péssimo. Flávio Couto Silva de Oliveira respondeu que, como o
Mocatu é um programa da Sedese, ele iria até lá para ver a situação e
tomar as devidas providências.

A 8a Reunião Ordinária da Comissão, no dia 2/7/2007, que contou
com a presença da Deputada Maria Lúcia Mendonça e do Deputado
Walter Tosta, foi realizada com o objetivo de discutir a política de
assistência social aos deficientes mentais, autistas e seus familiares.
Compareceram os seguintes convidados: Flávio Couto Silva de
Oliveira, da Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa com
Deficiência - Caade -; Cíntia Maria Oliveira de Lucena, Promotora de
Justiça Especializada na Defesa da Infância e Juventude; Renata
Mendes Araújo Cruvinel, Assessora Técnica da Coordenadoria
Estadual de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, da
Secretaria de Estado de Saúde; Marcone Silva, Assessor Técnico da
Coordenadoria Estadual de Saúde Mental, da Secretaria de Estado de
Saúde; Estela Mares Guillen de Souza, Presidente da Associação de
Pais e Amigos de Pessoas Especiais - Apape -; Margareth Pereira
Leal, Diretora da Escola Creia; Ione de Oliveira, Coordenadora e
Psicóloga da Casa do Ofício.

Flávio Couto Silva de Oliveira, da Coordenadoria de Apoio e
Assistência à Pessoa com Deficiência - Caade -, informou que, com a
implementação do Sistema Único de Assistência Social - Suas -, está
ocorrendo a descentralização para os Municípios e que, até 2008,
todas as cidades mineiras serão cadastradas na gestão básica ou na
gestão plena da assistência social. Disse que a assistência social
prioriza o apoio às pessoas vulneráveis social ou economicamente.

Marcone Silva, Assessor Técnico da Coordenadoria Estadual de
Saúde Mental, da Secretaria de Estado de Saúde, fez referência à
Norma Operacional Básica do Suas – NOB-Suas 2005 –, que
estabelece as proteções sociais básica e especial, e disse que, no seu
entendimento, a pobreza não é considerada critério para o
recebimento dessas proteções.

Rogério de Araújo Souza, pai de autista, sugeriu que fosse feita uma
revisão na política estadual de assistência social.

Cíntia Maria Oliveira de Lucena, Promotora de Justiça Especializada
na Defesa da Infância e Juventude, afirmou que, depois da redução



1202

do número de leitos psiquiátricos, não se sabe exatamente como
estão sendo aplicados os recursos destinados à atenção em saúde
mental. Reafirmou a necessidade urgente de que a atenção aos
deficientes mentais e autistas seja elaborada e implementada de
maneira intersetorial.

Renata Mendes Araújo Cruvinel, Assessora Técnica da
Coordenadoria Estadual de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de
Deficiência, da Secretaria de Estado de Saúde, informou que a
Portaria nº 1.635, de 12/9/2002, editada no nível federal, está sendo
revista para ampliar e melhorar a implementação da Rede de
Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência Física, Mental ou com
Autismo. Informou, também, que o Programa Estadual Farmácia de
Minas vai incluir o fornecimento dos medicamentos utilizados pelos
deficientes mentais e autistas. Apresentou dados, que lhe foram
enviados pela Sedese, sobre o número de casas-lares existentes no
Estado: 5 casas para pessoas em situação de risco pessoal e social e
31 casas para pessoas com deficiência, abrigando um total de 330
pessoas.

Margareth Pereira Leal, Diretora da Escola Creia, relatou como o
trabalho é desenvolvido na instituição há mais de dez anos e
reafirmou que a escola é voltada exclusivamente para portadores de
transtornos mentais, deficientes e autistas. Apresentou DVD sobre
alunos que foram reinseridos socialmente e tiveram grande melhora a
partir do momento em que começaram a trabalhar em uma atividade.
Mais tarde, o coral da Escola Creia fez uma apresentação para a
Comissão.

Ione de Oliveira, Coordenadora e Psicóloga da Casa do Ofício, que
funciona dentro da Escola Creia, relatou que seu trabalho é com a
saúde mental. Segundo ela, a instituição atende um total de 150
pessoas com déficit cognitivo, psicose, autismo ou outros quadros, e
suas atividades se desenvolvem em dois espaços físicos. A Escola
Creia trabalha com a alfabetização, mas, antes disso, é preciso que os
alunos estejam socializados, tenham condições de se comunicar e
tenham hábitos de higiene e conduta mínimos. Quando preenchem
essas condições, vão para a Casa do Ofício, onde aprendem uma
profissão. Afirmou que este tipo de trabalho só é possível se houver
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uma convergência entre saúde e educação, entre público e privado.
No seu entendimento, as palavras-chave para o trabalho são:
socialização, autonomia, inclusão, trabalho e cidadania.

Luciana Braga Guerra, proprietária e diretora do Hotel Crer-Ser,
solicitou urgência na criação de instituições que acolham os
deficientes mentais e autistas.

Rogério de Araújo Souza, pai de autista, disse que em Belo
Horizonte foram desativados 1.500 leitos psiquiátricos e pergunta
onde essas pessoas estão sendo atendidas agora. Elogiou a postura
da Secretaria de Estado de Saúde ao assumir que há mesmo uma
carência assistencial nessa área e ao buscar a elaboração de uma
política em conjunto com as outras áreas. Informou que a Apape não
quer desempenhar o papel do Estado de oferecer a assistência, mas,
sim, organizar e mobilizar as pessoas para reivindicar seus direitos.

Raquel Matos, psicopedagoga, falou da importância do trabalho da
psicopedagogia na educação dos deficientes mentais e autistas e
pediu apoio para que os profissionais da área sejam valorizados.

A 9a Reunião Ordinária da Comissão, no dia 9/7/2007, que contou
com a presença das Deputadas Maria Lúcia Mendonça e Gláucia
Brandão e dos Deputados Célio Moreira, Vanderlei Miranda e Walter
Tosta, foi realizada com o objetivo de ouvir as Secretarias de Estado
de Saúde, de Educação e de Desenvolvimento Social com relação à
possibilidade de se desenvolver a intersetorialidade na política de
atenção aos deficientes mentais e autistas. Compareceram os
seguintes convidados: Ana Regina de Carvalho, Diretora de Educação
Especial da Secretaria de Estado de Educação; Maria Albanita
Roberta de Lima, Subsecretária de Assistência Social da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social; Darcy Barbosa e Renata
Cruvinel, Assessoras Técnicas da Coordenadoria de Atenção à Saúde
da Pessoa Portadora de Deficiência, da Secretaria de Estado de
Saúde; Fernando Cotta, Coordenador da Coordenadoria Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde -, da
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, da Presidência da
República; Padre Joel, da Associação Baiana de Autismo; Marisa
Silva, Presidente da Associação de Amigos do Autista; Estela Mares
Guillen de Souza, Presidente da Associação de Pais e Amigos de
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Pessoas Especiais – Apape.
Padre Joel, ex-Deputado Estadual da Bahia, relatou a tramitação do

projeto de sua autoria que resultou na Lei nº 10.553, de 23/3/2007,
que determina a obrigatoriedade de o Governo do Estado da Bahia
proporcionar tratamento especializado, educação e assistência
específicas a todos os autistas do Estado, independentemente de
idade. Informou que o projeto de lei chegou a ser vetado pelo
Governador do Estado, mas a Assembléia derrubou o veto e a lei foi
promulgada.

Fernando Cotta, da Corde, informou sobre o trabalho realizado por
sua Coordenadoria com o objetivo de conscientizar a população sobre
as características dos autistas e suas necessidades na sociedade.
Após explicar os principais sintomas dos autistas, relatou o trabalho
desenvolvido para inseri-los na sociedade e melhorar sua qualidade
de vida. Informou que será realizado o 1º Encontro Nacional de Pais,
Mães e Familiares de Autistas no Brasil ainda este ano.

Marisa Silva, da Associação de Amigos do Autista, alegou que se
fala em autismo há apenas 60 anos e que, no Brasil, o movimento em
defesa dos autistas começou em 1983. Afirmou que a Portaria nº
1.635, do Ministério da Saúde, trouxe muitos avanços, mas que ainda
faltam recursos para aprimorar a política de atenção aos autistas e
sugeriu que sejam feitas emendas ao Orçamento para aumentar os
recursos direcionados a essa política no Estado. Informou que o
Conselho Nacional de Saúde, do qual ela é membro, está participando
da reformulação da referida portaria. Segundo os dados obtidos por
sua Associação, a cada mil crianças nascidas, 6 têm autismo, por isso
destacou a necessidade de se fazer o diagnóstico precoce dos casos.
Sugeriu a divulgação do material da Corde para todos as equipes do
Programa Saúde da Família em Minas Gerais. Reafirmou a
necessidade da criação de residências, e não de clínicas, para
receber os autistas, e citou como exemplos as que existem em
Aracaju e no Estado de São Paulo.

Estela Mares Guillen citou uma passagem da Declaração dos
Direitos do Deficiente Mental, da Organização das Nações Unidas, na
qual a orientação é: sempre que possível, o deficiente deve
permanecer com a família, mas, se for necessária a internação, o



1205

ambiente deve ser o mais próximo possível do ambiente familiar.
Maria Albanita, Subsecretária de Assistência Social da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social, afirmou que os deficientes
mentais e as pessoas que não têm condições de prover sua própria
subsistência têm direito ao Benefício de Prestação Continuada, por
meio do qual recebem um salário mínimo por mês. Lembrou que a
Sedese desenvolve o Programa Casa-Lar e colocou-se à disposição
para colaborar no que for de sua competência.

Darcy Barbosa, da Secretaria de Estado de Saúde, apresentou as
ações da Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de
Deficiência - Casppd. Segundo ela, um dos programas desenvolvidos
pela Casppd é a Rede Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência
Mental e Autismo, por meio da qual são realizados procedimentos
como: aplicação de teste psicodiagnóstico, terapias em grupo,
terapias individuais, visita domiciliar para consulta em assistência
especializada e de alta complexidade, atendimento a alterações
motoras, cuidados intensivos de reabilitação mental ou autismo e
acompanhamento de pacientes que necessitam de estimulação neuro-
sensorial de alta complexidade. Este procedimento, cujo código na
Tabela SUS é 3810101-7, é o utilizado na atenção ao deficiente
mental grave e ao autista e é pago pelo Ministério da Saúde por meio
das Autorizações de Procedimentos de Alto Custo – Apacs. Ainda
segundo suas informações, a quantidade de Apacs utilizadas por cada
instituição credenciada na rede não pode ultrapassar 20% dos
atendimentos. Conforme os dados que apresentou, atualmente há 108
instituições credenciadas na rede de atenção em Minas Gerais, com
um total de 6.662 usuários, 133.220 atendimentos mensais e gastos
de R$1.865.080,00 mensais. Quanto à distribuição dos serviços no
Estado, informou que há enormes desigualdades: a região Sul tem 42
instituições credenciadas, ao passo que as regiões Norte e do
Jequitinhonha não têm nenhuma. Por fim, apontou as principais
dificuldades para a implementação da rede, que são: dificuldade com
os gestores municipais, dificuldade no entendimento do processo de
credenciamento dos vários atores envolvidos, falta de recursos
financeiros e carência de profissionais para compor a equipe técnica.
Com relação aos gestores municipais, Darcy lembrou que os
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Municípios que possuem a Gestão Plena do Sistema Municipal é que
são responsáveis pelo credenciamento de seus serviços, mas, para os
Municípios que têm apenas a Gestão Básica do Sistema Municipal, é
a Secretaria de Estado de Saúde que credencia.

5 - Conclusões e recomendações
O trabalho da Comissão aprofundou o estudo da atenção prestada

no Estado aos deficientes mentais graves e autistas. Os estudos
realizados colocaram em evidência a precariedade da assistência ao
deficiente mental, ao autista e a seus familiares em nosso Estado e a
necessidade urgente de organização de uma rede de atenção que
leve em conta suas especificidades, garantindo suporte terapêutico
nas atividades do dia-a-dia e nas situações de crise. Colocaram
também em evidência as dificuldades de inserção dos deficientes
mentais e autistas na rede pública de ensino, que nos parece
despreparada para atender às necessidades específicas dos
deficientes mentais e autistas.

Nos itens 3 e 4 do Relatório Final da Comissão Especial que
estudou essa temática em 2006, consta extensa pesquisa sobre a
legislação pertinente à matéria, o que pode servir como subsídio para
que o Poder Legislativo e a sociedade cobrem o seu cumprimento por
parte do Poder Executivo.

Após as discussões sobre a matéria, consideramos que o ponto
fundamental é a necessidade de atendimento específico ser prestado
aos deficientes mentais e autistas. Segundo informações do Dr.
Walter Camargos Júnior, da Associação Brasileira de Psiquiatria, as
estatísticas internacionais indicam que cerca de 0,5% da população
apresenta distúrbios do espectro autista e cerca de 3% são deficientes
mentais. Na população de Minas Gerais, que está em torno de 17
milhões, podemos estimar, então, que existem cerca de 85 mil
autistas e 510 mil deficientes mentais.

Parece haver consenso quanto à necessidade de se organizar uma
atenção diferenciada para esses usuários, que não podem ser
tratados como se tratam os adultos portadores de transtornos mentais,
pois os autistas e deficientes mentais exigem atenção contínua
durante 24 horas por dia e devem contar com suporte de equipe
multidisciplinar.
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Embora a rede de atenção substitutiva em saúde mental venha se
consolidando e aprimorando o atendimento às demandas dos
usuários portadores de transtornos mentais e de suas famílias, parece
haver um vazio assistencial no que se refere aos autistas e deficientes
mentais. Como foi observado no relatório final da Comissão Especial
que tratou dessa temática em 2006, a rede de saúde mental não
oferece ao autista nem ao portador de deficiência mental o tipo de
atenção que os familiares participantes das reuniões desta Comissão
pleiteiam. O modelo das residências terapêuticas seria uma
alternativa, mas, conforme a Portaria nº 106, de 11/2/2000, do
Ministério da Saúde, elas só podem ser criadas para pacientes
egressos de internações psiquiátricas de longa permanência que não
tenham vínculo familiar, o que não é o caso da maioria dos autistas e
dos deficientes mentais.

Com base nos depoimentos prestados a esta Comissão, parece-nos
que o problema mais sério é a falta de instituições que acolham o
deficiente mental grave e o autista em situação de crise e aquele que,
devido ao nível de agressividade, está impossibilitado de conviver com
seus familiares. Há que se considerar que, em determinadas
situações, para preservar o próprio paciente e sua família, é
necessária a internação, que, segundo o § 1º do art. 9º da Lei nº
11.802, de 1995, deverá ser utilizada após a exclusão das demais
possibilidades terapêuticas, e cuja duração máxima deve
corresponder ao período necessário para que possa ser iniciado, em
ambiente extra-hospitalar, o processo de reinserção social da pessoa
portadora de transtorno mental. Dessa forma, é direito do autista e do
portador de deficiência mental contar com instituições de suporte
capazes de recebê-los em situação de crise.

Consideramos fundamental a ampliação da Rede de Atenção à
Pessoa com Deficiência Mental ou com Autismo em nosso Estado de
forma a atender a demanda existente. Ressaltamos que basta efetivar
os dispositivos legais já existentes, que são a Portaria GM-MS nº
1.635, de 12/9/2002 e a Deliberação CIB-SUS nº 57, de 11/11/2003.
Entendemos que seria necessário que a Comissão Intergestores
Bipartite retificasse a deliberação supracitada para que o Centro de
nível II de Atenção ao Portador de Deficiência Mental ou com Autismo,
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de maior complexidade, atenda em regime de tempo integral e possa
acolher pessoas que se encontrem impossibilitadas de conviver com
seus familiares.

Cabe-nos, então, o desafio de elaborar uma nova modalidade
assistencial específica para o autista e o deficiente mental, que lhes
garanta atendimento integral e intensivo em instituições que
promovam sua sociabilização e educação.

Na legislatura passada foi realizada a primeira Comissão Especial
do Transtorno Mental, que teve seu Relatório Final apreciado em
12/7/2006. Considerando que não houve alterações nas normas
vigentes e que poucas foram as transformações na realidade vivida
pelos deficientes mentais graves, autistas e seus familiares,
mantivemos o entendimento manifestado naquela ocasião e algumas
das sugestões acerca do tema tratado.

Esta Comissão, ciente de seu papel na proposição de políticas
públicas que garantam os direitos constitucionais dos cidadãos,
sugere as seguintes medidas institucionais, a serem implantadas
pelos poderes constituídos do Estado de Minas Gerais:

Constituição, pelos Poderes Executivo e Legislativo, de grupo de
trabalho intersetorial com o objetivo de estudar alternativas de atenção
integral ao deficiente mental grave e ao autista e de acompanhar a
implementação e a ampliação das políticas de atenção ao deficiente
mental grave e ao autista em Minas Gerais, sobretudo no que diz
respeito à saúde, à educação e à assistência social, por meio da
formação de um espaço coletivo de discussão entre os setores
governamentais envolvidos na questão e com a participação de
representantes da sociedade civil que trabalham com deficientes
mentais e autistas.

Realização de cadastro ou censo para levantar número, idade, sexo,
local de moradia e condição socioeconômica dos deficientes mentais
e autistas em todo o Estado de Minas Gerais, a ser feito com a
participação integrada dos diversos órgãos envolvidos.

Inclusão, no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e na
Lei Orçamentária Anual - LOA -, de dotações orçamentárias
específicas para a implementação das políticas de atenção aos
deficientes mentais e autistas em todo o Estado.
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Criação de leitos na rede hospitalar ou nos CAPS III para a
internação de deficientes mentais graves e autistas em situação de
crise e ampla divulgação das instituições habilitadas para recebê-los,
bem como criação de núcleos de atenção aos deficientes mentais e
autistas dentro da rede pública hospitalar de Minas Gerais.

Incentivo financeiro do Estado, diretamente ou por meio de parcerias
público-privadas, para que as Apaes possam melhorar sua infra-
estrutura física e ampliar o quadro de recursos humanos para atender
aos critérios legais exigidos para o credenciamento, o que possibilitará
aumentar o número de instituições credenciadas na Rede Estadual de
Atenção à Pessoa com Deficiência Mental ou com Autismo.

Maior rapidez no processo de credenciamento das instituições
participantes da Rede Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência
Mental ou com Autismo, conforme os critérios estabelecidos pela
Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de
Deficiência - CASPPD, em especial nas regiões com menor Índice de
Desenvolvimento Humano - IDH.

Garantia de continuidade e pagamento em dia das bolsas de ajuda
de custo pagas pela Sedese às famílias de deficientes mentais e
autistas, com recursos oriundos da Loteria Mineira, mesmo no período
de mudança do ano civil, além da garantia de outras fontes de
financiamento para as bolsas e do reajuste do valor das bolsas.

Ampliação imediata da equipe técnica do Centro Psicopedagógico -
CPP - e criação de programa de capacitação para o atendimento ao
deficiente mental grave e ao autista, a ser desenvolvido pelo CPP e
direcionado às equipes de saúde em atuação nos Municípios
mineiros.

Realização de concursos públicos para suprir a carência de
profissionais especializados e qualificados para atender às
necessidades dos deficientes mentais graves e autistas, nas áreas de
educação e de saúde.

Apoio técnico-operacional e incentivo do gestor estadual do SUS
para que os Municípios tomem a iniciativa de implementar ou ampliar
a Rede Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência Mental ou com
Autismo, bem como a rede local de atenção à saúde mental,
propiciando a ampliação do número de Centros de Atenção
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Psicossocial para autistas e deficientes mentais, independentemente
de idade.

Realização, pela Secretaria de Estado de Saúde, de treinamento
específico para os médicos da rede pública de saúde visando a
capacitá-los para o diagnóstico precoce dos distúrbios do espectro
autista.

Envio do Guia Prático sobre o Autismo, escrito por Ana Maria S. Ros
de Melo e distribuído gratuitamente pela Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde -, a todas as
equipes do Programa Saúde da Família que atuam no Estado de
Minas Gerais.

Criação das condições legais e administrativas necessárias para a
liberação de recursos para o pagamento de cuidadores, desde que
devidamente treinados pelos órgãos competentes, nos casos em que
seja possível a convivência do deficiente mental grave e do autista
com seus familiares em sua residência.

Criação de residências específicas para o acolhimento de
deficientes mentais e autistas, a serem implantadas e mantidas
diretamente com recursos estaduais ou por meio de parcerias público-
privadas, com o objetivo de receber em tempo integral os deficientes
mentais e os autistas que não tenham condições de conviver
diariamente com seus familiares, garantindo a realização de
atividades extra-escolares e de integração com a sociedade.

Fortalecimento dos Conselhos Municipais e Estadual de Saúde, para
que exerçam seu papel no controle social das políticas de atenção ao
portador de deficiência mental e ao autista.

Oferta de educação de qualidade aos deficientes mentais e autistas,
em tempo integral, nos níveis fundamental e médio, na rede regular de
ensino ou, quando isso não for possível, em escolas especiais.

Revisão, por parte do Governo do Estado, do Projeto Incluir,
desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação, no que tange
às peculiaridades do aprendizado dos autistas e deficientes mentais, a
fim de que ele passe a atender às especificidades deste grupo, e
maior investimento na capacitação e no treinamento especializado dos
educadores do Projeto Incluir.

Constituição de equipe(s) interdisciplinar(es) de saúde que atue(m)
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de maneira integrada com as Secretarias de Estado de Educação e de
Desenvolvimento Social para realizar os diagnósticos dos alunos das
escolas municipais e estaduais com deficiência, condutas típicas ou
transtornos mentais antes de sua inclusão no sistema escolar, visando
avaliar o que é mais adequado: incluí-los na rede regular de ensino ou
em serviços de educação especial.

Divulgação e apoio técnico e financeiro aos Municípios, por parte da
Superintendência de Assistência Social da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social, para a implementação da proteção social
básica e especial para pessoas com deficiência mental e autismo.

Ampliação do Programa Casa-Lar, desenvolvido pela Subsecretaria
de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social, para que possa acolher em todas as regiões do Estado um
número maior de pessoas com deficiência que não possuam família
ou estejam impossibilitadas de conviver com seus familiares.

Colaboração do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência para apoiar e desenvolver o estudo e
o debate da situação dos deficientes mentais graves e dos autistas e
para propor medidas a serem adotadas pelo governo, bem como para
fiscalizar o cumprimento da legislação que assegura os direitos da
pessoa portadora de deficiência, examinando as denúncias relativas
ao seu possível descumprimento, conforme o previsto no art. 10, III e
IV, na Lei nº 13.799, de 2000.

Realização de campanhas informativas junto à população,
esclarecendo o que é o autismo, quais são os seus sintomas, a
porcentagem de casos de autismo na população, as instituições aptas
a atender os autistas em nosso Estado, etc. Para algumas dessas
campanhas, sugerimos a utilização do CD “Os diferentes graus do
autismo: exame e diagnóstico dos distúrbios do espectro autista”, da
Fundação Filantrópica Verônica Bird.

Divulgação, pelo Poder Executivo, em rádio, jornal e televisão, dos
números de telefone para apresentação de denúncias de mau
atendimento ou de recusa de atendimento ao deficiente mental e ao
autista na rede de assistência e na rede de ensino, bem como para
esclarecimento de dúvidas relativas ao assunto.

Veiculação, pela TV Minas, pela TV Assembléia e por todas as
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rádios governamentais de matérias informativas sobre os deficientes
mentais e os autistas.

Fomento de parcerias com instituições de ensino superior públicas e
privadas para o desenvolvimento de pesquisas e projetos-piloto de
atenção ao deficiente mental e ao autista e divulgação dos estudos já
realizados nessa área.

Instalação de fórum permanente que possibilite encontros periódicos
entre familiares de autistas, profissionais das áreas de saúde e
educação e organizações da sociedade civil que trabalham com
autistas, visando a troca de experiências e o apoio mútuo entre os
participantes.

Envio de solicitação ao Governador do Estado a fim de que seja
analisado o Projeto de Lei nº 652/2007, do Deputado Célio Moreira, e
de que o Executivo envie proposição com o mesmo objetivo desse
projeto.

A título de informação ou para que tomem providências saneadoras
com relação à matéria em questão, sugerimos o envio deste relatório
às seguintes instituições e autoridades:

Governador do Estado;
Secretário de Estado de Governo;
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado;
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

da Saúde, do Ministério Público do Estado;
Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, do Ministério

Público do Estado;
Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de

Deficiência - CASPPD - e Coordenadoria de Saúde Mental, da
Secretaria de Estado de Saúde;

Secretaria de Estado de Educação;
Diretoria de Educação Especial da Secretaria de Estado de

Educação;
Conselho Estadual de Saúde;
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de

Deficiência;
Coordenadoria  de  Apoio e Assistência  à Pessoa Deficiente -

Caade -, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;
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Centro Psicopedagógico - CPP -, da Fhemig;
Prefeituras das cidades-pólo de cada uma das regiões

administrativas do Estado;
Secretaria de Educação de Belo Horizonte;
Secretaria de Políticas Sociais de Belo Horizonte;
Secretaria de Saúde de Belo Horizonte;
Coordenação de Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Belo

Horizonte;
Conselho Regional de Psicologia;
Associação Mineira de Psiquiatria;
Associação Mineira de Municípios;
Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo

Horizonte - Granbel;
Federação Nacional e Federação Mineira das Associações de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apaes -;
Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais - Apape -;
Associação de Amigos do Autista - AMA -;
Fórum Mineiro de Saúde Mental;
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep -, vinculada à

Universidade Federal de Minas Gerais;
Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas

Gerais;
Arquidiocese de Belo Horizonte;
Vicariato de Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo

Horizonte;
Juizado da Infância e da Juventude;
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Célio Moreira, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora - Walter

Tosta.
6 - Anexos
6.1 - Lista enviada pela Secretaria de Estado de Educação com a

relação das escolas especiais da rede estadual de ensino e das
escolas do Projeto Incluir no Município de Belo Horizonte.

6.2 - Lista enviada pela Secretaria de Estado de Saúde com a
relação das instituições credenciadas na Rede de Atenção à Pessoa
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com Deficiência Mental ou com Autismo, nos Municípios sob gestão
estadual e nos Municípios com Gestão Plena do Sistema de Saúde.

6.3 - Lista enviada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social com a relação das casas-lares existentes no Estado.

As tabelas foram publicadas no Diário do Legislativo do dia
14/7/2007.

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

nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados João Leite, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nº 272/2007, Almir Paraca, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.229/2007, Délio
Malheiros, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº
1.123/2007 (Arquivem-se os projetos.); e, nos termos do inciso XVI do
art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Weliton
Prado (13), solicitando a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei
nºs 56, 608, 609, 613, 615, 622, 624, 630, 631, 636, 679, 680 e
684/2007.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 22/2007, do Deputado Ivair Nogueira, que dispõe sobre critério
para crédito do valor adicionado na situação que especifica; 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 à divulgação de informações sobre pessoas
desaparecidas; 281/2007, do Deputado Célio Moreira, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Buenópolis o imóvel
que especifica; 322/2007, do Deputado Zé Maia, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Ituiutaba o imóvel que especifica;
329/2007, do Deputado Zé Maia, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Campina Verde o imóvel que especifica; e
934/2007, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Desterro de Entre Rios os imóveis que
especifica (À sanção.).

Votação de Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Maria Lúcia
Mendonça, solicitando que o Projeto de Lei nº 1.324/2007 seja
distribuído à Comissão de Educação. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1º, transferi-la ao Deputado Durval Ângelo. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
concedo aparte ao Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Obrigado, nobre colega
Deputado Durval Ângelo. Em razão da exigüidade do tempo, serei
breve. Só gostaria de trazer uma informação que, na verdade, não é
nova. Dada a preocupação com o nome, o zelo e a transparência, a
Igreja Batista da Lagoinha fez publicar nos jornais de grande
circulação, ontem, uma nota explicando uma notícia divulgada, no
Brasil, a respeito de um fato ocorrido na Flórida, onde um moço, de
nome Thiago, foi preso pela polícia americana, acusado de pedofilia,
com testemunhas. A primeira notícia veiculada era de que se tratava
de um pastor da Igreja Batista da Lagoinha na Flórida.

A minha fala, como o que já foi publicado pela imprensa, é para
fazer uma correção. Esse moço, Thiago, nunca foi um pastor da Igreja
Batista da Lagoinha. Ele mora nos Estados Unidos desde os 3 anos e
prestava serviço a uma Igreja Batista americana. A divisão de um
mesmo espaço por mais de uma igreja é comum nos Estados Unidos,
em função de custo. Então, prestando serviço a essa outra igreja,
eventualmente ele participava de alguns eventos da nossa igreja, que,
como todos sabem, é aberta a todos que quiserem participar.

Somente à guisa de esclarecimento, gostaria de dizer que ele nunca
foi membro da Igreja Batista da Lagoinha, muito menos pastor da
Igreja Batista da Lagoinha. Muito obrigado, Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Perfeitamente.
Gostaria de fazer uso da palavra, nesta tarde, para abordar três

assuntos bem delimitados. O primeiro foi uma correspondência que
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recebemos do Procurador de Justiça, Coordenador do CAO - Conflitos
Agrários -, Sr. Afonso Henrique de Miranda Teixeira. Na semana
passada, tive a oportunidade de elogiá-lo pelo trabalho enorme que
tem feito. (- Lê:)

“Belo Horizonte, 10 de julho de 2007. Sr. Deputado, o Pontal do
Triângulo Mineiro foi novamente palco de ações de milícias armadas,
notadamente no âmbito das Fazendas Cachoeirinha e São Vicente.
Nesta última, os jagunços chegaram a atear fogo nos barracos,
ocasionando queimaduras em uma vítima.

Diante de todo o quadro que envolve a violência no campo e na
região, resolvemos deslocar-nos para a comarca, onde instauramos
procedimento investigatório criminal, a par da instauração de inquérito
policial pela Delegacia de Polícia Civil, e desenvolvemos diversas
ações nos dias 6 e 7 do corrente mês e ano.

Em decorrência das atividades iniciais, preambularmente
identificamos que as condutas delituosas partiram de ‘seguranças
contratados’ perante a empresa Multi Service, alegadamente com
sede em Uberaba e filial em Ituiutaba.

Dentro das ações desenvolvidas pelo Ministério Público Estadual,
destacamos: ‘- vejam como é importante a investigação do Ministério
Público, particularmente dessa Promotoria, que é muito séria. Gostaria
que os colegas prestassem atenção e percebessem a gravidade dos
problemas do conflito de terra em Minas Gerais, notadamente no
Norte e no Triângulo Mineiro.

‘1 - Obtenção de decretos de prisão temporária em face de quatro
‘seguranças’ da Multi  Service, sendo dois deles efetivados,...’ - então,
dois seguranças foram presos - ‘... além de outro decreto, em face de
um Coronel PM da reserva.”

Não citaremos o nome desse Coronel, que está com prisão
decretada e que se encontra foragido. Ele, que é um dos sócios da
empresa, tentou criar obstáculos para a ação da Polícia Militar e do
Ministério Público. O interessante é que ele se identificou como
Coronel PM da reserva. Se a Corregedoria não pune, Deputado
Sargento Rodrigues, o Ministério Público está punindo. Muitas vezes a
barreira é muito tênue na atividade privada, em alguns casos de
Oficiais superiores e atividade pública. Há um absurdo como esse. (-
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Lê:)
“2 - Obtenção de decreto de prisão em face do ‘proprietário’ da

Fazenda Cachoeirinha, tendo logrado êxito na sua efetivação, pelo
que procedemos à respectiva oitiva.”

Temos aqui depoimento desse sócio da Fazenda Cachoeirinha,
concedido ao Ministério Público, o qual é muito revelador. Há cinco
anos, a Comissão de Direitos Humanos esteve em Uberlândia
denunciando que a União em Defesa da Propriedade Rural - UDPR -,
pretensamente de proteção da propriedade privada, é criminosa e tem
milícias armadas. Existe ação já protocolada há cerca de quatro anos
pedindo a extinção dessa entidade, e, quando pudermos divulgar o
depoimento desse sócio da empresa, tenho certeza de que muitas
pessoas do Estado de Minas Gerais e deste Plenário ficarão
surpresas. (- Lê:)

“3 - Decreto de prisão de um advogado produtor rural que teria
concorrido para a prática delituosa no âmbito da Fazenda São
Vicente.

4 - Busca e apreensão na Fazenda Cachoeirinha, oportunidade em
que foram apreendidas cinco armas longas, dentre elas uma de
calibre 12, além de farta munição.

5 - Busca e apreensão na empresa Multi Service, quando foram
apreendidos diversos bens de relevante valor probatório, como
capuzes, porretes, recibos, etc.”

A ação teve dois momentos, até contra o acampamento dos sem-
terras. Houve a denúncia de que os seguranças estavam com
capuzes. Quem usa capuz é bandido, e foram encontrados, dentro da
empresa, os capuzes. (- Lê:)

“Na oportunidade, encaminhamos cópia dos documentos iniciais.”
Não podemos, ainda, dar conhecimento público de alguns

documentos, mas é interessante que a Comissão de Direitos
Humanos tenha aprovado hoje requerimento dirigido à Polícia Federal
pedindo para apurar irregularidades dessa empresa, Multi Service,
assim como os procedimentos das armas ilegais que ela tinha, bem
como a existência dos capuzes. Esperamos que a Polícia Federal aja
com agilidade nesse caso.

Também aprovamos um requerimento, no mês de agosto, para
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apoiar essa ação do  Ministério  Público, que está tendo apoio
prestimoso, além dos Conflitos Agrários - CAO -, de dois Promotores
de Ituiutaba.

Em agosto, a Comissão estará na área dando apoio à ação do
Ministério Público.

Aproveito para entrar no segundo assunto que abordarei, a
aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 17. A Casa agiu com
soberania. O poder se exerce, não se prova. Não é preciso provar
nada. A Assembléia Legislativa usou da sua prerrogativa de aprovar
um projeto. Fui de uma bancada que votou contra, mas destaco a
prerrogativa do Poder Legislativo, que está de parabéns.

Quero destacar também a sensibilidade deste Poder pelo fato de
algumas questões que estavam no projeto, no 1º turno, serem
flagrantemente inconstitucionais. Se tivéssemos o mecanismo das 24
horas, para ser avisado para qualquer ação de investigação, com toda
a certeza, não teria ocorrido aquilo. Não se encontrariam as armas, os
capuzes e não se provaria toda aquela irregularidade. A Assembléia
teve a sabedoria de tirar essa limitação, que quero destacar.

Gostaria de fazer esse destaque, porque ontem fiz um apelo
veemente. Mesmo os defensores do projeto tiveram a sensibilidade
que levantamos aqui.

Destaco também que a norma, que era inconstitucional, porque não
poderíamos tratar dessa matéria, mas daria muito problema, impedia
o Ministério Público de promover ação penal. Foi bom-senso, de bom
alvitre, que a Casa também retirasse isso do projeto. Como também
aqueles quatro itens que possibilitavam a expulsão de alguém do
Ministério Público em faltas que não estavam previstas na lei federal.
Mesmo pensando que alguns aspectos do projeto ainda precisem ser
burilados e abordados, fiz um apelo a vários colegas Deputados, a
quem agradeço terem tido a sensibilidade de retirar isso do projeto.

Poder é assim. O poder se exerce; e o poder da Assembléia foi
exercido. Que bom se a gente sempre tivesse essa atitude de
exercício de poder. Mesmo contra a matéria mais polêmica, a
chamada questão que alguns chamam erroneamente de foro
privilegiado, mas só o Procurador-Geral pode iniciar qualquer
investigação contra Deputado. É interessante que hoje, em relação
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aos Promotores e aos Juízes, as leis orgânicas já estabelecem isso.
Elas têm limitações nesse sentido. No caso de Juiz, deve ser
aprovado por 25 membros da Corte Superior. Não há
inconstitucionalidade nessa matéria. Há decisões do Supremo
Tribunal Federal nesse sentido.

Éramos contra, porque, em princípio, somos contra qualquer foro
privilegiado. Acreditamos que todos devem ser julgados como cidadão
comuns. E entendo que a Casa não votou nada inconstitucional.
Elogiei ontem, e elogio hoje de novo, a atitude do Presidente da
Assembléia Legislativa, pelo bom-senso com que conduziu todo esse
processo.

A última questão diz respeito a um fato havido hoje na Comissão de
Direitos Humanos, quando usei da prerrogativa do poder, como
Presidente de uma comissão. Todos os convidados da Casa merecem
total respeito. Deve haver uma atitude cortês e respeitosa. Quando
vim para cá, estávamos apurando denúncias de tortura de policiais
militares contra a Sra. Regina, que tem diversos parentes na família,
ascendentes e descendentes, que são policiais militares.

Quando vim para votar o Projeto de Lei Complementar nº 17/2007,
houve uma discussão que envolveu o Ten.-Cel. Domingos Sávio
Mendonça; um cidadão que havia sido convidado para depor, se não
me engano, de nome Cláudio; e o Promotor de Justiça, Dr. Spencer,
da Promotoria de Direitos Humanos, que havia sido convidado pela
Comissão.

Quando cheguei, fui chamado às pressas, pois o Ten.-Cel.
Mendonça teria recebido voz de prisão por desacato e por ameaçar
um cidadão. Ele, em contrapartida, também havia pedido a prisão do
Promotor.

Temos de cumprir a lei. Conforme estabelece a lei orgânica,
Promotor de Justiça só pode ser preso em flagrante por crime
inafiançável, mas o crime não era inafiançável. Dessa forma, o Ten.-
Cel. Mendonça não cumpriu a lei, não agiu de acordo com a lei.
Portanto ele não poderia ter agido dessa forma. Consultei os
funcionários da Assembléia que estavam no grupo de apoio, o que,
para mim, é referência fundamental. Eles afirmaram que o Ten.-Cel.
Mendonça agiu da forma alterada e agressiva, e a prisão só poderia
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ser mantida, caso a Presidência confirmasse. Eu disse que
concordaria, se houvesse um acordo entre eles, ou seja, se o
Promotor retirasse o pedido de prisão. Como ele não retirou, eu a
mantive.

Hoje houve um espetáculo deprimente na Comissão, mas a reunião
foi realizada na sua íntegra, e concedemos a palavra a todos. O Ten.-
Cel. Mendonça foi detido aqui, por essa razão. Não se trata de crise
institucional com polícia nenhuma, mas de prerrogativa de Poder. Meu
velho pai dizia que quem abaixa muito a cabeça, acaba mostrando
outra parte do corpo. Na Assembléia Legislativa, a comissão é
conduzida pelo Deputado que a preside, e deve haver uma postura
séria, uma condução correta, não pode haver nenhum tipo de abuso.
Agimos de acordo com a prerrogativa do Poder, e eu estava ali
representando o Poder.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Ilustre Deputado
Durval Ângelo, estávamos acompanhando a votação em Plenário,
quando também fomos chamados pelos seguranças para comparecer
àquela Comissão, pois havia um clima entre o Promotor e o Ten.-Cel.
Mendonça. Confesso que fiquei surpreso, pois o Promotor não tem
competência legal para efetuar prisão dentro desta Casa.

O Deputado Durval Ângelo - Mas o Deputado reafirmou a decisão.
O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Sei disso

perfeitamente. O Promotor de Justiça que deu voz de prisão no Poder
Legislativo não tem essa competência. Temos uma polícia interna,
que obviamente obedece aos membros do Poder, que são os
Deputados, e V. Exa. presidia a reunião. Quando V. Exa. ratifica,
significa que quem prendeu, na verdade, foi V. Exa., e não o
Promotor, pois ele não pode fazer isso aqui dentro.

O Deputado Durval Ângelo - Assumo “in totum” a afirmação de V.
Exa.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Volto a insistir: houve
um exagero do Promotor, pois o Ten.-Cel. não ameaçou ninguém. Ele
discutiu de forma calorosa com outro cidadão, e o Promotor entendeu
que ele havia ameaçado. Trata-se de um crime de ação condicionada
privada, que depende, aliás, de representação da vítima. Sou
testemunha do Ten.-Cel. Mendonça, pois o acompanhei até a
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Delegacia de Juizado Especial Criminal, e acompanharemos o fato de
perto.

Alerto V. Exa., assim como alertei várias vezes os Deputados João
Leite e Ruy Muniz: infelizmente, V. Exa. é Presidente da Comissão de
Direitos Humanos e prima diuturnamente pela defesa das garantias e
dos direitos fundamentais previstos na Constituição da República.
Acredito que V. Exa., ao referendar a voz de prisão, incorreu em erro,
porque a prisão decretada pelo Promotor foi um exagero de acordo
com o que presenciei, com o que vi e ouvi, e as pessoas que consultei
também alegam que o Promotor exagerou. Se ele exagerou e
cometeu excesso, V. Exa. acabou incorrendo em erro, tendo em vista
a atitude do Promotor. Faço esse registro.

O Deputado Durval Ângelo - Respeito totalmente a sua opinião.
O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Também respeito

totalmente V. Exa., mas volto a insistir: o Ministério Público não pode
prender ninguém nesta Casa. Mais uma vez, o Promotor exagerou na
dose, assim como alguns Promotores têm exagerado na dose em
algumas partes deste Estado, e isso já foi registrado por mim em
Plenário. Obrigado.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Vou até abrir mão da
minha fala, Deputado, porque o assunto que iria abordar era relativo a
essa questão de o Promotor ter dado voz de prisão.

Não estou aqui para tirar a autoridade de V. Exa., pois a prerrogativa
é sua. Apesar de o Coronel ter errado, foi tomada a providência
devida.

O fato de um Promotor, dentro da Assembléia Legislativa, dar voz de
prisão sabendo que isso não é prerrogativa sua, realmente, o ato não
somente compromete o Promotor, mas também o próprio Ministério
Público.

O Deputado Durval Ângelo - Respeito a sua opinião, Deputado
Gilberto Abramo, mas o nosso entendimento é que convidado em
comissão é sagrado, ou seja, tem de ser respeitado na sua plenitude.

Há cinco anos venho presidindo essa Comissão e garantindo a boa
ordem dos trabalhos. Essa é a minha maneira de agir, ou melhor, é
uma norma constitucional.

Gostaria de reafirmar o que já disse aqui, na semana passada. O
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Ministério Público tem sido o grande parceiro da Comissão de Direitos
Humanos, em muitas ações. Essa parceria deverá ser mantida.

Fizemos ver, e o próprio Coronel reconheceu, numa intervenção ao
final, que esta Presidência havia agido corretamente. Antes de se
deslocar para o Juizado Especial, ele também assim reconheceu e
deu razão a esta Presidência.

Participamos de muitas reuniões bem complexas e conflituosas
neste Estado, em relação aos conflitos de terra. Precisamos exercer a
nossa autoridade dentro deste Poder. Então, não foi o Promotor, e sim
este Deputado quem ratificou uma ordem que ele havia dado. O
Deputado Sargento Rodrigues está correto. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - 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 15 minutos. Com a palavra, o Deputado
Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, Deputado Tiago
Ulisses, Deputados que compõem a Mesa desta Casa, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, minhas senhoras e meus senhores, vou
usar a tribuna desta Casa para fazer um comentário bem rápido,
devido à economia do nosso Presidente em relação ao art. 70.

De uns meses para cá, os nossos colegas Deputados que têm
presidido as reuniões têm sido de uma economia fora do comum para
conceder a palavra pelo art. 70 aos oradores. Faço essa ponderação
não querendo criticar, mas apenas para lembrar aos Presidentes que
o nosso Regimento Interno é bem elástico no art. 70, tanto é assim,
que ele existe exatamente para dispensar a nós, parlamentares, um
tempo maior para expor, explicar, debater e tirar conclusão daquilo
que se traz a esta tribuna para o povo de Minas Gerais.

O Deputado Tiago Ulisses é um Deputado de grande futuro e filho
de uma grande colega nossa, colega principalmente deste Deputado,
que conviveu com a Deputada Maria Olívia por mais de 16 anos.
Portanto, solicito a V. Exa. que retifique o tempo concedido, dando-
me, pelo menos, 20 minutos para a minha exposição. Já falei durante
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4 minutos, então, se V. Exa. concordar com os 20 minutos, ficarei
muito grato. Devido ao brilhantismo da mentalização das minhas
palavras, poderá, sim, conceder-me.

O primeiro assunto é de suma importância. Há algum tempo, no
governo Itamar Franco, instalamos a 48ª Delegacia Regional de
Polícia Civil na minha terra natal. O prédio era pequeno e acomodava
um número pequeno de funcionários e presos. No governo do Dr.
Aécio Neves, tivemos a grata satisfação de estadualizar a Polícia Civil
da minha terra natal. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao
Governador, por já ter praticado a estadualização da cadeia pública de
São Sebastião do Paraíso, fazendo sua ampliação - vou um pouco
mais -, colocando mais 60 cargos à disposição daquela regional, com
o objetivo de combater o crime, principalmente o organizado, Gilberto.

Estamos na fronteira com São Paulo: à nossa direita, está Franca, e,
à nossa esquerda, Ribeirão Preto, duas cidades que têm alto índice
de tráfico de drogas. Quando o traficante é perseguido, tem dois
caminhos a seguir, e minha terra natal é o foco desse caminho.
Portanto vejo essa medida do Governador de modo muito positivo e
agradeço ao Secretário de Segurança a sensibilidade que teve ao
atender a nosso pedido, estadualizando a cadeia e abrindo 60 vagas
para que possamos diminuir este grave problema que nos aflige, que
é o tráfico de drogas, e outros relacionados com a segurança.

O outro assunto não é muito agradável. Na tarde de hoje, minha
terra natal perde um hospital. Há alguns meses, possuía três
hospitais, sendo um deles o Sagrado Coração de Jesus, dirigido por
meus filhos - não vou falar sobre isso, porque é coisa do passado. O
que se passou está apagado. Lamentavelmente, outro hospital, que
construí em 1980 e transferi a um grupo de médicos, também
encerrou suas atividades - ele atendia pelo SUS. Após estudos,
chegaram à conclusão de que, infelizmente, já não é possível atender
pelo SUS. Sendo assim, tomaram a decisão, e fui comunicado.
Lamento que, em menos de um ano, dois hospitais de uma cidade
tenham sido fechados. Restou apenas um, Deputado Getúlio Neiva.
Quem tem um hospital dificilmente leva à frente questões relativas à
saúde - são tantas e tantas que ficaria aqui por muitos minutos para
relatar o que é o SUS de hoje.
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Lembro-me de que, em 1994, quando o plano foi implantado, o
Inamps pagava R$23,00 por uma consulta. Hoje, passados mais de
13 anos, paga-se uma média de 2,5 a 7,5. Houve uma defasagem de
300% no menor procedimento do Sistema Único de Saúde, que é o do
estetoscópio e do aparelho de pressão, deixando, às vezes, o
termômetro de lado.

Lamento o que tem havido e deixo aqui registrada minha tristeza,
porque perdemos dois hospitais que farão uma falta imensa; todavia
vamos ver por onde podemos reconduzir esse processo para dar
assistência aos mais necessitados.

Complementando o meu pronunciamento: hoje um colega está
completando 54 anos. É um brilhante Deputado que chegou a esta
Casa, tribuno de primeira qualidade, homem de coragem que veio
para ficar, que nos dá ainda o prazer de ouvi-lo e assisti-lo por meio
do Canal 23 todas as noites, com exceção das noites de sábado e
domingo, mas com reprise aos domingos. Vanderlei, um abraço
fraterno deste seu amigo! Que Deus o ilumine para que possa
transmitir tudo aquilo que vem transmitindo a todos nós, desta Casa!

Antes de conceder aparte ao nobre Deputado Getúlio Neiva, peço
permissão ao Deputado Durval Ângelo para apresentar algumas
posições já apontadas nesta tribuna.

Para mim, Durval Ângelo é um Deputado brilhante. Nos corredores
desta Casa, muitos me perguntam qual o motivo de eu ter grande
afinidade com ele. Não tenho dúvida alguma em responder. Vejo no
Deputado Durval Ângelo alguém com a máxima e absoluta aptidão
para desempenhar este tão difícil sacrifício: a função de Deputado.
Deputado de coragem e de garra, que, aliás, tem vários filhos e já teve
várias mulheres, mas hoje está com uma única, que é sua querida
esposa.

Deputado Getúlio Neiva, um homem de experiência. Hoje, pela
manhã, tivemos um grave atrito neste Plenário. Cheguei perto dele e
lhe disse: “Não acho correto o PT votando contra o aumento das
diárias e das indenizatórias”. V. Exa. citou uma palavra aqui:
“obstaculizar”. Não sei como também tropecei nessa palavra. Tivemos
aqui um debate, e disse: “Votam contra e ainda querem encaminhar?
Ora, por favor! Isso é matéria vencida. Para mim, já está sepultada! O
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Projeto de Lei Complementar nº 17 já está com redação final. Essa é
matéria do passado. Vamos para frente”. Naquele ímpeto, disse-me:
“Não quero conversa com V. Exa. Vamos obstruir tudo”. Respondi-lhe:
“tudo bem”! Saiu daqui às pressas e foi até à Comissão de Direitos
Humanos. Quando lá chegou, deparou com um fato que aconteceu
pela primeira vez nesta Casa. Um Promotor de Justiça decreta - não
sei se o termo é esse...

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deu voz de prisão.
O Deputado Rêmolo Aloise - Muito obrigado, Deputado Sargento

Rodrigues, V. Exa. entende dessa matéria muito mais do que eu;
aliás, entendo de medicina, não muito bem dessas questões relativas
aos policiais. Um Promotor de Justiça deu voz de prisão a um Coronel
da Polícia Militar. Vejam bem, senhores! Deputado Getúlio Neiva, ao
mesmo tempo em que esta Casa vota um projeto de lei complementar
do Ministério Público, outro fato ocorre em uma das suas Comissões.
Aí vem a dúvida suscitada pelo nobre Deputado Gilberto Abramo:
“Será que um Promotor de Justiça tem poderes ou competência para
dar voz de prisão a quem quer que seja nesta Casa?”.

Surge uma grande interrogação. Vem, então, a sabedoria de um
Presidente de comissão assumindo aquele fato, com direito e com
razão, determina voz de prisão, com justificativa, com fundamentação,
acima de tudo. Não poderia ser diferente, caso contrário esta Casa se
agacharia e mostraria muito mais do que a posição terminal da região
pélvica, que V. Exa. sabe como se chama.

Meus parabéns. V. Exa. agiu bem. Todas as vezes que esse fato se
repetir nesta Casa, que essa postura seja exemplo para os demais
Presidentes de comissões tomarem as decisões devidas.

Matéria extinta, matéria morta e que já está encaminhada a V.
Exas., que deverão decidir se a voz de prisão foi correta ou não. Foi
dado o legítimo direito da defesa que V. Exa. colocou naquela
questão.

Caro Tiago, faltam-me 1 minuto e 7 segundos, mas é o suficiente
para eu concluir.

Com relação ao Projeto de Lei Complementar nº 17, quero, desta
tribuna, deixar claras, límpidas e transparentes as minhas palavras.
Jamais, Getúlio, em hora alguma, durante a votação da referida
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proposição, esta Casa agiu com individualidade ou com interesses
pessoais. Direi a V. Exa. o porquê. Há alguns Deputados desta Casa,
não poucos, que têm problemas, sim. Aquele que milita na política, se
não passar por alguns processos, não terá a experiência do que é
responder por denúncias a ele imputadas. Mas aqui não estiveram
para votar o Projeto de Lei Complementar nº 17.

Vem aí, então, a prerrogativa, que não foi votada por individualidade
partidária ou de qualquer um dos Srs. Deputados. Foi votada, sim,
porque há necessidade, porque chegou a hora.

Deputado Sargento Rodrigues, tudo na vida tem a sua hora. Há o
tempo de sorrir e há o tempo de chorar. Há o tempo de matar e há o
tempo de perdoar. Afinal de contas, há até a hora de morrer, porque
assim está escrito. Nada será mudado.

Para não comprometer os 20 minutos do Presidente Tiago Ulisses,
já vou concluir.

Espero que este seja um novo dia para este Parlamento. Aos
Deputados que participaram na sua totalidade para que esta Casa se
colocasse como um animal vertebrado, na posição correta, com a
coluna cervical ereta, olhando olho a olho, face a face, deixo aqui o
meu testemunho de 17 anos.

Sinto-me o mais honrado e o mais gratificado de todos os
Deputados desta Casa, porque agimos com correção, com certeza. O
futuro, Getúlio, será outro a partir de hoje.

Tenho certeza absoluta de que nenhum direito, nenhum dever do
Ministério Público foi retirado, mas foi, sim, dado um grande alerta
para que aquilo que estava sendo cometido de maneira incorreta,
irresponsável, trazendo aborrecimentos familiares, não seja praticado
como ontem.

Ao terminar, deixo a minha última palavra sobre o Projeto de Lei
Complementar n° 17. Não queiram denegrir processos desses
Deputados que estão no Ministério Público, chamando-nos à guerra. A
nossa guerra já se encerrou. Vamos para a frente, pois temos muito a
construir, mas, se vierem de uma maneira baixa, terão a resposta.
Temos instrumentos para dar essas respostas; e muitos. Vamos ter,
daqui para a frente, um diálogo construtivo, objetivo e, acima de tudo,
respeitoso, entre os três Poderes e a instituição Ministério Público.



1227

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. a tolerância de ter ouvido o que
disse. Há muitas pessoas que não são obrigadas a ouvir o que
falamos, e há outras que não precisam falar para quem não quer
ouvir, mas me senti na obrigação de falar para quem quer ouvir e
também para aqueles que não o querem. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - A Presidência agradece
as gentis palavras do Deputado Rêmolo Aloise a este humilde
Deputado e à ex-Deputada Maria Olívia, e reconhece em V. Exa. um
dos mais democráticos Deputados que presidiram esta Casa em seus
trabalhos.

* - Sem revisão do orador.
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 - Exmo Sr. Presidente e nobre Deputado
Tiago Ulisses, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, uma boa-tarde a
todos e a todas que nos ouvem e nos assistem. Para tudo há seu
tempo, para cada coisa há seu momento debaixo do céus, como bem
lembrou o nobre Deputado Rêmolo Aloise. Esta Casa soberanamente
tomou a sua posição. A maioria votou favoravelmente ao projeto; nós,
que fazemos parte da Minoria, votamos contrariamente. Cumprimos o
nosso dever institucional. O tempo agora é o dos próximos 15 dias. A
bola está com o Exmo. Governador Aécio neves. Será o próximo
capítulo dessa novela.

Sr. Presidente, não venho à tribuna para falar do Ministério Público,
mas para tratar de outros dois assuntos que dizem respeito ao nosso
querido povo.

Dois importantes eventos merecem registro nesta tribuna, o 5°
Congresso do MST e o 50° Congresso da UNE.

Foram quase 18 mil trabalhadores rurais sem-terra reunidos em
Brasília, entre os dias 11 e 16/6/2007, para participar do 5° Congresso
Nacional do MST. O encontro teve trabalhadores de 24 Estados do
Brasil, 181 convidados internacionais, representando 21 organizações
camponesas de 31 países, e amigos e amigas de diversos
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movimentos e entidades.
Aprovaram 10 moções públicas. Entre elas, a moção parabenizando

Orcar Niemeyer pelos seus 100 anos de vida, a serem completados
no dia 15 de dezembro, e a carta a D. Pedro Casaldáliga,
confraternizando por sua luta em prol das comunidades indígenas e
dos lutadores pela reforma agrária.

Em um clima de muita poesia, as atividades do 5° Co ngresso do
MST finalizaram na sexta-feira, dia 15 de junho.

Além do estudo sobre os valores humanistas que norteiam a
organização e da bela mística de encerramento, o Movimento
reafirmou a necessidade de fortalecer as alianças com movimentos da
cidade e de lutar contra o atual modelo econômico, condições
primeiras para que o programa de reforma agrária, discutido durante o
Congresso, tenha possibilidades de concretização.

No próximo período, o MST vai priorizar o fortalecimento de alianças
com setores organizados e ampliar o diálogo com a sociedade para
defender a mudança no modelo econômico, que concentra poder e
riqueza, atinge os trabalhadores e traz conseqüências quase
irreversíveis ao meio ambiente.

O documento final aprovado pelo V Congresso - organizado em 18
pontos - é uma agenda propositiva e será apresentado às
organizações populares. No texto, estão pautados temas como a
defesa dos direitos dos trabalhadores, o combate às transnacionais do
agronegócio, a limitação do tamanho de propriedade rural, o fim do
trabalho escravo e da violência no campo e a desapropriação de
latifúndios de empresas estrangeiras e bancos. A carta também
enfatiza a questão ambiental, ao defender a preservação da
biodiversidade da água e das florestas. O MST, que tem na educação
uma das suas prioridades, também defende o acesso dos
trabalhadores à educação e propõe uma campanha pela erradicação
do analfabetismo no Brasil. Como forma de romper com o monopólio
da mídia, a carta defende a democratização da comunicação, por
meio da criação de meios comunitários como rádios e TV.

O MST também reafirma, no documento, sua posição contrária à
transposição do Rio São Francisco e defende o controle dos
camponeses sobre os agrocombustíveis. No segundo semestre, o
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Movimento também se dedicará, com outras organizações, à
realização de um plebiscito popular pela anulação da privatização da
Companhia Vale do Rio Doce, além de outras agendas em comum
que serão construídas em outros movimentos de trabalhadores.

Outro fato de fundamental importância: o 50º Congresso da União
Nacional dos Estudantes - UNE -, que elegeu, nesse último domingo,
8 de julho, a estudante de jornalismo gaúcha Lúcia Stumpf para a
presidência da entidade, após 15 anos de hegemonia masculina no
cargo. Ela foi eleita Presidente durante o encerramento do 50º
Congresso Nacional da entidade, realizado em Brasília, desde o
último dia 4. O encontro reuniu cerca de 8 mil estudantes e delegados
da UNE, de todos os Estados brasileiros. Lúcia Stumpf substituiu
Gustavo Petta, na liderança da entidade. Ela começou a estudar
jornalismo em 1999, na Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, em Porto Alegre. Em 2003, transferiu-se para São
Paulo. Hoje ela está matriculada no 7º semestre do curso de
jornalismo da FMU.

Segundo a nova Presidente, a prioridade da UNE é lutar pela
melhoria das universidades públicas no País, pela regulamentação do
ensino privado e pela garantia de um plano nacional de assistência
estudantil. Na plenária final do Congresso da UNE - momento em que
todos os participantes do encontro votam as propostas consensuais e
divergentes elaboradas pelo conjunto dos estudantes a partir dos
debates, seminários e grupos de discussão realizados durante os
primeiros dias do encontros -, foram aprovadas resoluções da Jornada
Nacional de Lutas, programada para o mês de agosto. O objetivo é
realizar atos, passeatas e protestos, em conjunto com outros
movimentos sociais, para comemorar os 70 anos da UNE - que serão
completados no dia 11 de agosto - e exigir um Programa Nacional de
Assistência Estudantil.

Na votação sobre a política nacional, os estudantes afirmaram a
continuidade da pressão que deve ser exercida sobre o governo Lula;
reforçaram o pedido de demissão imediata do Presidente do Banco
Central, Henrique Meirelles, reivindicando mudanças na política
econômica, com o fim do aperto fiscal e juros altos. Depois de um
amplo debate, a plenária aprovou a autonomia e a independência da
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UNE diante do governo Lula, a defesa de greve de estudantes e
ocupações de reitorias, como forma de protesto, e a ampla liberdade
de organização estudantil.

Na luta por um mundo melhor, o meio ambiente será pautado com
mais força na próxima gestão. Debates e seminários sobre o tema
devem ser realizados, para que a UNE possa acumular conhecimento
e dividir opiniões como outras entidades, organizações e frentes de
defesa da biodiversidade nacional.

Os estudantes vão intensificar as pressões junto ao Congresso
Nacional, para que o projeto da reforma seja desengavetado e votado
o mais rápido possível. A UNE quer que a proposta volte à pauta do
dia dos parlamentares para garantir que ainda neste ano a educação
privada, por exemplo, possa contar com novas formas de
regulamentação.

Os estudantes decidiram também dar continuação às “frentes de
caça aos tubarões do ensino”, numa referência aos donos das
universidades particulares que são denunciados por irregularidades
como o abuso no aumento das mensalidades.

Sobre a conjuntura internacional, a maioria votou por uma proposta
que defenda a soberania nacional e o apoio à intensificação do
processo de integração dos povos da América Latina. Ficou ainda
decidido que a luta pelo passe livre estudantil será mantida. A
obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia na educação básica
será uma bandeira de destaque na próxima gestão. Além disso, as
lutas contra a evasão escolar e a implementação imediata de um
programa nacional de assistência estudantil e pela autonomia
universitária continuarão em pauta.

O tema do meio ambiente, debatido durante esse congresso e já
presente na história da entidade, haja vista a campanha “A Amazônia
é do Brasil”, vai ganhar destaque na próxima gestão e será baseado
na defesa da maior floresta tropical do Planeta, a floresta amazônica.

Em relação às políticas públicas para a juventude, a UNE vai manter
a postura contrária à redução da maioridade penal e contra a
exploração de estagiários como mão-de-obra barata. Na tentativa de
ampliar os direitos humanos e evitar mortes de jovens por execução,
foi aprovada a revogação da Lei de Crimes Hediondos e a utilização
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de veículos conhecidos como “caveirões”, no Rio de Janeiro. O pedido
de abertura dos arquivos da ditadura e de punição dos envolvidos em
crime de tortura foi mantido.

A diretoria de inclusão digital vai continuar defendendo a utilização
do “software” livre e da licença Creative Commons. Para garantir a
democratização da comunicação, a UNE vai apoiar, na próxima
gestão, a criação de um sistema nacional de TV e rádio digital e se
manterá ao lado dos meios de comunicação alternativos.

Segundo resoluções do congresso, a reeleição de Lula, para além
de impedir o retrocesso, foi uma vitória importante. A polarização de
projetos, em particular no segundo turno, fez com que a candidatura
de Lula assumisse compromissos mais abertamente
desenvolvimentistas, como a ampliação das políticas sociais, a
necessidade de crescimento acelerado, a geração de empregos, a
distribuição de renda e o protagonismo do Estado como indutor do
desenvolvimento.

De um lado, demonstrou que o povo rechaça a volta dos neoliberais
e suas políticas, como atestaram o isolamento de FHC na campanha
tucana e a necessidade que Alckmin teve de negar quaisquer
intenções privatistas.

Representou também uma derrota das elites e da grande mídia. Os
grupos que controlam os grandes meios de comunicação, já em
meados do primeiro mandato e mais ainda na campanha eleitoral, não
titubearam na posição de servir de instrumento dos setores
conservadores na política nacional, numa tentativa de recuperar o
fôlego da direita neoliberal. Derrotados, buscam acuar o governo e
comprometer a nova gestão.

A resposta para a superação dos limites do primeiro mandato do
Presidente Lula está colocada. A candidatura de Lula colocou-se
como portadora de um projeto alternativo ao neoliberalismo,
representando os anseios dos movimentos sociais e da maioria dos
trabalhadores. Graças a isso pôde, no segundo turno, reaglutinar uma
parcela da esquerda afastada devido às limitações expostas nos
primeiros quatro anos. No entanto, os primeiros meses do novo
mandato de Lula mostram um governo que ainda precisa resgatar o
projeto de reconstrução do Estado nacional. Há um grande avanço,
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quando o governo lança o PAC, visando a um investimento de mais
de R$500.000.000.000,00 em infra-estrutura e nas áreas sociais,
contribuindo para a geração de empregos. Mas ainda precisa superar
os preceitos neoliberalizantes na política macroeconômica, como a
política monetarista de juros estratosféricos, a política fiscal de
superávit reforçando a submissão à ditadura do capital financeiro-
especulativo. Por isso a UNE defende a demissão imediata de
Henrique Meirelles, Presidente do Banco Central. Por um lado, o
Presidente acerta ao vetar a Emenda nº 3, uma reforma trabalhista
enrustida, mas, por outro, o governo sinaliza com uma nova reforma
da Previdência e com restrições inaceitáveis ao direito de greve do
funcionalismo e o limite de reajuste para funcionários públicos
federais.

Em suma, para a UNE, cabe ao movimento social, particularmente
ao movimento estudantil, ampliar seu papel mobilizador e radicalizar
na cobrança dos compromissos assumidos na campanha à reeleição
de Luiz Inácio Lula da Silva: fazer a reforma universitária dos
estudantes; as reformas agrária e urbana que atendam aos
camponeses e aos que lutam por moradia nas grandes cidades;
realizar uma reforma política que amplie a democracia, como o
orçamento participativo nacional, a participação popular e o combate à
corrupção; avançar na democratização dos meios de comunicação; e
lutar para que o Brasil cresça e se desenvolva com geração de
empregos e distribuição de renda. Parabéns aos trabalhadores rurais
sem terra, à nova direção do MST e ao conjunto dos estudantes
brasileiros. Parabéns ao MST e à UNE. Muito obrigado, 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 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, todos os que nos acompanham aqui na Casa do povo
mineiro ou pela TV Assembléia, ao cumprimentá-los manifesto minha
satisfação de ver que nos aproximamos da conclusão dos trabalhos
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do primeiro semestre. Há uma previsão regimental de um recesso de
duas semanas, período em que muitos de nós estaremos
empenhados em trabalhar um pouco mais. Eu visitarei várias regiões
de Minas. Estarão interrompidos, portanto, apenas os trabalhos do
Plenário.

Com satisfação, constatamos que a Assembléia acumula uma série
de resultados positivos no primeiro semestre, mas temos pela frente
um enorme trabalho que nos aguarda para o segundo semestre.

Com certeza, na semana que vem votaremos a Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO. Digo que acumulamos resultados positivos
porque recebemos nesta Casa, desde a semana passada, uma série
de projetos extremamente importantes para todos os mineiros. Com
certeza eles não chegaram até aqui por mero caso. Há projetos de
iniciativa do Poder Executivo e um extremamente importante do Poder
Judiciário, que vêm sendo objeto de debates calorosos nesta tribuna e
nas comissões e de apelos para que o mais breve possível
chegassem a esta Casa.

Refiro-me primeiro ao Projeto de Lei Complementar nº 26/2007, de
autoria do Poder Judiciário. O Deputado Ademir Lucas, com certeza,
aguardava-o ansioso, preocupado com as questões de toda Minas
Gerais, especialmente de Contagem.

Eu, da mesma forma, já o aguardava ansioso, preocupado não
apenas com a minha Divinópolis, mas com todo o Estado de Minas
Gerais, com as cidades do Centro-Oeste mineiro, do Campo das
Vertentes, onde acompanho, de perto, a vida da nossa população. Sei
que a estrutura do Judiciário padece e requer uma reestruturação para
melhor atender os seus jurisdicionados, os seus cidadãos. Isso
porque, em 2001 foi a última vez que se alterou a lei que organiza e
estabelece a divisão judiciária do Estado, com pequena alteração
posteriormente. Trata-se da Lei nº 58, de 2001, que estabelece as
responsabilidades e a organização do Judiciário, a começar pela
Corte Suprema de Minas Gerais, das funções e responsabilidades dos
seus Desembargadores, chegando à organização de todas as
comarcas do Estado, com divisão em primeira e segunda entrâncias e
entrâncias especiais, suas funções, número de varas,
responsabilidades de cada Juiz e servidor. Essa lei também
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estabelece os limites e alcances de cada comarca. Mas a vida de um
Município e de um Estado é dinâmica, a situação muda. Cidades
como Nova Serrana têm crescimento assustador e não podem
receber hoje o mesmo tratamento de uma década atrás. A realidade é
outra. É preciso criar mais varas, trazer mais Juizes, estruturar melhor
o Judiciário para que preste atendimento adequadamente. E isso
precisa ser regulamentado por lei. Essa lei vem sendo reclamada por
nós. Por isso digo que ela não chegou aqui por acaso. Não quero
dizer que não houve o desejo do Tribunal de Justiça, mas, a bem da
verdade, eu mesmo estive com três Presidentes desse Tribunal nos
últimos anos.

Sr. Presidente, prezado e jovem parlamentar Tiago Ulisses, por mais
de uma vez, a senhora sua mãe, nossa grande batalhadora Deputada
Maria Olívia também o fez, preocupada com a situação de diversas
comarcas mineiras. Fazia cobranças, ou seja, fazia o nosso papel,
que não é apenas legislar e fiscalizar, mas representar e trazer as
reivindicações dos nossos concidadãos.

Fomos lá mais de uma vez, chegamos a votar alguns projetos do
Tribunal de Justiça em um processo de acordo com o Tribunal, pois
esta Casa não suportava mais a demora da reestruturação do
Judiciário no interior. E esse é o sentimento de grande parte dos
Juízes e dos funcionários da Justiça, de que é preciso atualizar a sua
estrutura, criando mais varas e designando mais profissionais.

Cito um exemplo, que haverei de emendar no projeto de imediato.
Divinópolis é uma comarca cujo volume de processos e de atividades
se equipara ao de outras grandes cidades, como Montes Claros,
Uberaba e Uberlândia. Curiosamente, Divinópolis, do ponto de vista
hierárquico, na condição de segunda entrância, equipara-se às
cidades de 30 mil habitantes, que possuem dois Juízes, duas varas. E
esse é um dos pré-requisitos para passar de primeira entrância para
segunda entrância na estrutura do Judiciário. Mas Divinópolis tem 16
varas de Justiça instaladas: varas da criança, do adolescente, da
família, criminal, etc., o que representa uma enormidade de serviço,
um volume muito grande de trabalho. A cidade possui mais de 200 mil
habitantes, e já fomos inúmeras vezes ao Tribunal de Justiça fazer um
apelo para que o projeto viesse a esta Casa, já garantindo a condição
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de entrância especial.
Ou seja, um “status”, um nível - não apenas um “status” no sentido

de prestígio -, uma posição hierárquica que dará uma condição de
número de Juízes, de servidores e de condições de funcionamento à
altura de uma cidade grande, como é Divinópolis, como é a nossa
metrópole do Centro-Oeste mineiro.

Fui várias vezes ao Tribunal de Justiça, acompanhado de Juízes e
Promotores, fazer nosso apelo para que o projeto já viesse garantindo
essa condição a Divinópolis, mas infelizmente, mais uma vez, o
projeto veio estabelecendo que apenas cidades com mais de 250 mil
habitantes podem ser distinguidas como entrância especial. É um
equívoco, porque não é única e exclusivamente o número de
habitantes que mensurará o volume de trabalho de uma comarca.
Portanto, haveremos de emendar o projeto, e espero, de antemão,
contar com o apoio desta Casa para que possamos considerar o
número de varas instaladas, um dos pré-requisitos fundamentais para
estabelecermos qual é o “status”, qual é o degrau hierárquico da
comarca. Aliás, é o que prevalece para primeira e segunda entrância -
não é população, mas o número de varas. Um Juiz, primeira
entrância; dois ou mais Juízes, segunda entrância. Divinópolis tem 16
varas e um volume enorme de serviço, acumulando, portanto, uma
realidade absolutamente semelhante e, em alguns casos, uma
realidade bem superior em número de trabalho que a de outras
comarcas classificadas como entrância especial.

Isso salta aos olhos, Deputado Ademir Lucas, que é um profissional
do direito e profundo conhecedor, como defensor, não só por
profissão, dos princípios de justiça e do que precisa ser feito a bem da
nossa população.

Citando esse exemplo, estendo a minha consideração a diversas
cidades que precisarão ser contempladas com a criação de novas
varas da Justiça, ao contrário da insistência de alguns teóricos ou
burocratas para não criarmos mais varas, porque inviabilizará o
funcionamento do Judiciário, do ponto de vista de custos, de
financiamento. Isso é um equívoco que chega a parecer má-fé ou má-
vontade. A própria Lei de Organização Judiciária prevê que, uma vez
criada a vara de Justiça ou ampliado o número de varas... Assim



1236

como temos de ampliar para Contagem, Deputado Ademir Lucas, e
como já veio, no projeto, contemplado um número razoável. Mas V.
Exa. haverá de avaliar isso, porque ninguém conhece melhor aquela
realidade. O Deputado Carlin Moura, que aqui chega, certamente
também o fará, porque também é conhecedor daquela realidade.

Eu dizia que não é nenhum embaraço ao funcionamento ou
financiamento da Justiça, porque o próprio projeto já diz que, uma vez
criada por lei - só pode ser criada por lei -, a vara só será instalada por
decreto do Presidente do Tribunal de Justiça, verificando a real
necessidade, em função do volume de feitos - o volume de processos
que tramitam pelas varas já existentes, o que representa o trabalho
dos Juízes -, obviamente verificada a disponibilidade de recursos
financeiros para sua implantação.

Mas por que querer criar a vara e já deixar a estrutura judiciária
dotada dessa condição de atendimento? Porque sabemos que o
crescimento da demanda é grande e que, uma vez tramitado nesta
Casa o projeto do Judiciário, só poderemos tratar desse assunto
novamente quando o Tribunal de Justiça entender que deve mandar
outro projeto. Agora podemos emendar; a Constituição dá-nos esse
direito, e temos de exercê-lo em nome do povo mineiro, claro que com
moderação e responsabilidade. Não podemos sair criando varas sem
nenhuma justificativa concreta.

Penso até que devemos fazer um acordo entre Líderes, nesta Casa,
e já partirmos do seguinte princípio, Deputado Carlin Moura: só
apresentarmos emendas de criação de mais varas em cidades onde
observarmos um volume que extrapola a capacidade instalada hoje ou
um volume que já se esteja aproximando dessa capacidade.

Ou seja, já estejamos próximos de, pelo menos, 80% do limite
máximo, a que seria razoável um Juiz atender. Devemos ter esse
critério para que não haja um festival de emendas, criando varas
apenas porque alguém sugeriu ou porque quer marcar algum ponto.
Esse não é o espírito que norteia esta Casa. Devemos fazê-lo, para
que esse projeto não caia, de novo, na mesma vala do passado. Com
o pretexto de que havia muitas emendas, simplesmente o projeto não
tramitou. E, não tendo tramitando, o que era bom no projeto ficou
prejudicado pelo excesso de emendas, que, temos de admitir, talvez
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tenham sido mal pensadas, mal propostas.
Abordo essa questão, porque não teremos a menor possibilidade de

analisar, na próxima semana, um projeto dessa magnitude. Mas é
dever de casa, é para levar para casa mesmo, para estudar no
recesso, a fim de já virmos com um propósito muito firme. Deputado
Célio Moreira, que é um batalhador de estrutura para a Comarca do
Barreiro, com certeza, mais uma vez esse projeto será objeto de
preocupação de V. Exa.

Vejo que o tempo se esvai e tentarei concluir minha fala
rapidamente, apenas mencionando outros projetos que, como disse,
são extremamente relevantes para o segundo semestre. Temos,
Presidente, o Projeto de Lei Complementar nº 27/2007, de autoria do
Governador do Estado, o qual vem criar condições para enfrentarmos
um problema que foi objeto de audiência pública nesta Casa, do qual
tenho tratado, com freqüência, em todo o interior de Minas, que é a
situação dos designados: professor designado, serventuário
designado. Refiro-me àquelas nossas queridas serventes escolares,
senhoras às vezes com 60 anos. Algumas já estão com 20 anos de
serviços prestados ao Estado. Há também professores nessas
condições.

Hoje alguns desses designados já estão próximos de obter o direito
à aposentadoria por idade e não têm perspectiva de como se
aposentarem. Portanto o Governador envia para esta Casa um projeto
com a possibilidade concreta, com a possibilidade não, mas com a
realidade de beneficiar quase 100 mil servidores. Esse projeto, com
certeza, é um passo importante que Minas Gerais dá em direção à
solução de um grave problema que afeta o País inteiro: a realidade de
trabalhadores, de funcionários públicos considerados designados.
Esses vêm, ano após ano, sendo submetidos a contratos - e isso não
é coisa de um governo ou de outro - e precisam de um tratamento
humano. O Governador manda-nos esse projeto criando a
possibilidade de eles ingressarem e se aposentarem no sistema
previdenciário do Estado.

Precisamos, simultaneamente à discussão desse projeto, trabalhar
para que Brasília se sensibilize e verifique um mecanismo
constitucional para resolvermos esse problema. Não podemos
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imaginar a demissão de uma senhora, servente escolar, que esteja
com quase 60 anos de idade e que muitas vezes é arrimo de família.
O mesmo não se pode imaginar em relação a uma professora, com
décadas de serviços prestados à educação.

Agora o Governador manda o Projeto de Lei Complementar nº
17/2007, e espero que, ao lado de um outro projeto de lei que
estaremos debatendo, o do aumento para os servidores da educação,
sejam eles dois instrumentos importantes de valorização dos
profissionais da educação, de valorização dos servidores públicos.
Haveremos de nos empenhar para aprimorá-lo e, acima de tudo, para
votá-lo, mostrando que o governo Aécio Neves está atento às
demandas que a sociedade apresenta, muitas vezes por meio de
parlamentares, como eu. Tenho defendido que esses profissionais
designados precisam de uma garantia e de uma segurança maior,
principalmente os profissionais da educação, professores e serventes,
que não têm tranqüilidade nem para sua aposentadoria.

Muito obrigado, Sr. Presidente, até pelo tempo, que se estendeu por
alguns segundos.

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 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/7/2007
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada
e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Rêmolo Aloise, Sebastião Costa,
Ivair Nogueira, Sargento Rodrigues e Adalclever Lopes. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos
membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência
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informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Paulo
Antônio Avelar, Subsecretário de Obras Públicas, publicado no “Diário
do Legislativo” de 5/7/2007; Jadir Gomes Rabêlo, Coordenador-Geral
de Finanças, Convênio e Contabilidade (substituto) do Ministério do
Desenvolvimento Agrário; e do Deputado Jayro Lessa, justificando sua
ausência na reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer sobre o Ofício nº 2/2007, no qual o
relator, Deputado Lafayette de Andrada, opina pela apresentação de
projeto de resolução. São aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação no 2º turno, na forma do vencido no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 22/2007 (relator: Deputado Antônio
Júlio); 176/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 722/2007
(relator: Deputado Lafayette de Andrada); e 1.028/2007 (relator:
Deputado Agostinho Patrús Filho); pela aprovação, no 2º turno, dos
Projetos de Lei nºs 1.027 e 1.028/2007 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio); pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 436/2007
na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e da Emenda nº 1, da Comissão
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (relator: Deputado
Agostinho Patrús Filho). Os Deputados Agostinho Patrús Filho e
Lafayette de Andrada se retiram da reunião, e o último é substituído
pelo Deputado Rêmolo Aloise, por indicação do BSD. É aprovado o
parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 448/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em virtude de
redistribuição). Registra-se a presença do Deputado Lafayette de
Andrada. São aprovados os pareceres pela aprovação do Projeto de
Lei nº 964/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio); pela aprovação do Projeto de
Lei nº 1.182/2007 e pela rejeição da Emenda n° 1, d a Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette de Andrada); e
pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.221/2007 (relator: Deputado
Antônio Júlio). O Presidente determina a distribuição em avulsos do
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parecer em que o relator, Deputado Lafayette de Andrada, conclui
pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 17/2007 no 1º
turno, na forma do Substitutivo nº 1, e pela rejeição das Emendas nºs
1 a 39 e 42 a 70. Os Projetos de Lei nºs 41, 535, 612 e 636/2007 são
retirados da pauta por determinação do Presidente, por não
cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é rejeitado o Requerimento nº 669/2007. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas, com a finalidade de
apreciar os pareceres sobre o Projeto de Lei Complementar nº
17/2007 e os Projetos de Lei nºs 535, 612 e 634/2007, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Antônio Júlio, Presidente - Lafayette de Andrada - Delvito Alves -

Paulo Cesar - Rêmolo Aloise.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE

DE TERRA DEVOLUTA DO ESTADO A QUE SE REFERE A
MENSAGEM Nº 61/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

A fim de dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta
Casa, por intermédio da mensagem em epígrafe, 34 processos de
legitimação de posse de terra devoluta rural do Estado, instruídos 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 28/6/2007 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
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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 61/2007, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa 34 processos de legitimação de posse de
lotes de terras devolutas rurais, situadas nos Municípios de Indaiabira,
Montezuma, Rio Pardo de Minas, Santo Antônio do Retiro e Vargem
Grande do Rio Pardo, todos com área superior a 100ha e inferior a
250ha.

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.

Pelo exame dos autos dos processos enviados, verifica-se que a
legitimação das terras devolutas 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
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jurídicos, cabendo-nos apresentar projeto de resolução que aprova a
legitimação, conforme preceitua a mencionada Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

Cabe esclarecer que o anexo do projeto a ser apresentado, que
especifica as terras devolutas a serem alienadas, apresenta
diferenças relativamente ao da mensagem, todas elas ditadas pela
necessidade de sanar equívocos evidenciados pelo exame dos
respectivos autos de processos administrativos.

As alienações que têm por beneficiários o espólio de Clemente
Barbosa e o Sr. José Alves Sobrinho referem-se, de fato,
respectivamente, a áreas de 42,2557ha e 88.8606ha, portanto áreas
inferiores ao limite constitucional para que necessitem de prévia
autorização legislativa. Assim, ambas foram suprimidas do anexo.

As outras alterações dizem respeito à necessidade de se
especificarem, por frações, as glebas cujos posseiros são José João
Carlos e Manoel Tavares do Amorim, pois nesses casos cada imóvel
está situado tanto em Indaiabira quanto em Rio Pardo de Minas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela apresentação de projeto de

resolução, a seguir formalizado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação da terras devolutas 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 das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
* -  A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1º da

Resolução nº , de de de 2007) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 14.7.2007.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Padre João

- Chico Uejo.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.198/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Ademir Lucas, objetiva
declarar de utilidade pública o Centro de Oportunidades de Contagem
e Região Metropolitana de Belo Horizonte, com sede no Município de
Contagem.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal. Vem agora a este colegiado para deliberação conclusiva, com
base no art. 103, I, “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
Belo Horizonte, entidade civil sem fins lucrativos, que busca realizar
importante trabalho nas áreas de assistência social, educação, saúde,
cultura, esporte e lazer, visando a assistir a família, as mães, as
crianças e os idosos. Merecem destaque, ainda, as suas iniciativas na
organização e integração comunitária, procurando estimular o
desenvolvimento de projetos que visem ao planejamento familiar.

Para consecução de suas atividades, articula-se com órgãos
públicos que atuam diretamente na área de assistência social, de
forma a atualizar suas diretrizes de trabalho e captar recursos para
realização de suas finalidades específicas.

Tendo em vista tais considerações, ela está habilitada a receber o
título declaratório de utilidade pública.

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

1.198/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.200/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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O Projeto de Lei nº 1.200/2007, da Deputada Gláucia Brandão,
objetiva declarar de utilidade pública o Grupo de Projetos
Comunitários do Bairro Fazenda Castro, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal, na forma apresentada. Vem agora a este órgão colegiado para
deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.200/2007 visa a declarar de utilidade pública o

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

A instituição em causa tem por objetivo promover atividades sociais
e culturais entre os associados; zelar pela melhoria das condições do
bairro onde está situada; firmar convênios com associações
congêneres ou entidades públicas com o objetivo de assistir as
pessoas carentes.

Levando-se em consideração a relevância dessa parceria com o
poder público, no intuito de buscar a melhoria da qualidade de vida
para os cidadãos, ajuizamos meritória a intenção de se lhe conceder o
pretendido título declaratório de utilidade pública.

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

1.200/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.205/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela 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 examinado 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 ele, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.205/2007 tem por escopo seja declarada de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro
Bela Vista, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1981, que
tem por finalidade congregar as pessoas daquela comunidade,
promovendo o seu desenvolvimento. Para cumprir os seus objetivos
programáticos, procura também fomentar projetos alternativos
voltados para a geração de renda.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa
instituição desenvolve atividades as mais diversas, sempre com o
intuito de promover condições de melhoria na qualidade de vida de
seus associados e dos carentes em geral, num processo de
participação concreta na consolidação da cidadania, o que constitui
valiosa parceria com o poder público. Por isso é oportuna a intenção
de se lhe conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.205/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.206/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nº 1.206/2007, de autoria do Deputado Doutor
Viana, visa a declarar de utilidade pública a Assistência Social Bom
Jesus, com sede no Município de Curvelo.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.206/2007 tem por objetivo declarar de utilidade
pública a Assistência Social Bom Jesus, com sede no Município de
Curvelo, entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade a
prática da filantropia e assistência social. Seu trabalho pretende dar
atendimento a criança menor de 6 anos, contribuindo para o seu
desenvolvimento físico e psicopedagógico, ao oferecer-lhe
alimentação, atividades lúdicas e culturais. Para empreender tais
atividades, procura parceria com outras entidades congêneres e
órgãos públicos que atuam diretamente na área de assistência à
criança, de forma a atualizar suas diretrizes de trabalho e captar
recursos para realização de suas finalidades específicas.

Em razão dos serviços prestados, cuja importância é reconhecida
pelas próprias autoridades do Município, a entidade é merecedora do
título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.206/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.207/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Irani Barbosa, objetiva
declarar de utilidade pública a Fundação Padre Dehon, com sede no
Município de Lavras.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal, na forma apresentada. Vem ela agora a este órgão colegiado
para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se a referida Fundação Padre Dehon de entidade civil sem fins

lucrativos, que busca desenvolver um importante trabalho na área da
assistência social. Assim, tem por objetivos desenvolver programas
sociais de interesse das comunidades carentes da região, voltados
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especialmente para crianças e idosos.
Para atingir seus objetivos programáticos, procura desenvolver

atividades de inclusão, oferecendo aos seus assistidos
acompanhamento familiar, permanência em creche, alimentação,
reforço escolar e atividades ocupacionais.

Promovendo sua integração social, capacitando-os para o exercício
da cidadania, contribui para melhoria da sua qualidade de vida.

Em decorrência dessas observações, a entidade está habilitada a
receber o título declaratório de utilidade pública.

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

1.207/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.210/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Ação Social
Comunitária Beneficente Ebenézer - Ascobe -, com sede no Município
de Sabará.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art.
103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.210/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Ação Social Comunitária Beneficente Ebenézer - Ascobe -, entidade
civil sem fins lucrativos, que tem o objetivo precípuo de promover a
organização e a integração comunitária, assim como de proporcionar
assistência social às pessoas de baixa renda.

Para consecução de suas atividades, faz levantamento sobre as
reais necessidades da comunidade e providencia o seu
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encaminhamento aos órgãos municipais, estaduais e federais.
Os trabalhos desenvolvidos por essa entidade constituem valiosa

parceria com o poder público na busca da melhoria das condições de
vida da sociedade, pelo que ajuizamos conveniente e justa a
pretensão de se lhe outorgar o título declaratório de utilidade pública
estadual.

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

1.210/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.259/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o Projeto de Lei nº
1.259/2007 tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Mãe Sozinha - AMS -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal, vindo agora a este órgão colegiado para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.259/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Mãe Sozinha, com sede na Capital mineira, que possui
por principais objetivos prestar serviços de assistência social, bem
como orientar a população que não tem acesso aos principais meios
de informação.

Em vista de tais propósitos, assiste pessoas pobres em situação de
discriminação social; promove coleta de gêneros diversos e recursos
para serem doados; distribui material de construção; presta auxílio
material e assistência psicológica a mães solteiras e a seus filhos;
oferece orientação à comunidade sobre seus direitos e deveres;
desenvolve projetos culturais, esportivos e de lazer.

Como se depreende do resumo das suas atividades, a instituição
presta valiosos serviços aos segmentos desfavorecidos e concorre
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efetivamente para minorar o seu estado de carência, sendo, por isso,
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

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

1.259/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.337/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Getúlio Neiva, o
Projeto de Lei nº 1.337/2007 tem por finalidade autorizar o Governo do
Estado a instituir a Comenda Teófilo Otôni.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III “a”, do Regimento Interno, o
projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 5/7/2007 e a seguir
encaminhado a esta Comissão, a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.337/2007 instituiu a Comenda Teófilo Otôni

para homenagear pessoas e instituições que se tenham dedicado ao
desenvolvimento político, cultural, econômico e social da região Norte-
Nordeste de Minas Gerais - vales do Jequitinhonha e Mucuri - e Norte
de Minas. Essa condecoração será concedida, anualmente, pelo
Governador do Estado, no dia 27 de novembro, data de nascimento
de Teófilo Otôni, em cerimônia a ser realizada, alternadamente, no
Município do Serro e de Teófilo Otôni.

Quanto ao exame da competência legislativa, o art. 22 da
Constituição da República arrola as matérias exclusivas da União, e o
art. 30 estabelece que compete aos Municípios legislar sobre
assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e
estadual, no que lhes compete. Cabe ao Estado, segundo o § 1º do
art. 25, as competências que não lhe sejam vedadas pelo texto
constitucional. Como a instituição de medalhas e distinções
honoríficas não está relacionada nos citados dispositivos,
compreende-se que deve ser considerada como competência
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legislativa remanescente dos Estados federados.
Com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo,

o art. 66 da Constituição mineira não fixa a matéria em análise como
reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas.
Assim, não há impedimento à deflagração do processo legislativo por
membro desta Casa.

Cabe ressaltar, ainda, que a proposição observa o estabelecido no
inciso XVII do art. 90 da Constituição mineira, que determina ser
competência privativa do Governador do Estado conferir
condecoração e distinção honoríficas, quando estabelece que essa
autoridade fará a entrega da referida condecoração.

Embora não haja óbice à proposta de criação de comenda, existem
algumas impropriedades no texto do projeto de lei que necessitam de
correção.

Inicialmente, o projeto de lei em análise estabelece a constituição do
conselho que administrará a comenda instituída, no art. 2º, e
estabelece suas competências, no art. 3º, e regras de funcionamento,
no art. 4º; entretanto, o art. 66, III, “e”, da Constituição do Estado,
reserva para a iniciativa privativa do Governador a matéria relacionada
com a criação, a estruturação e a extinção de Secretaria de Estado,
órgão autônomo e entidade da administração indireta. Não é
permitido, portanto, a membro desta Casa apresentar projeto que vise
a criar conselho, com atribuições específicas, na estrutura do Poder
Executivo.

Outro ponto desnecessário é o comando final do “caput” do art. 5º,
ao determinar que a entrega da comenda passe a integrar o
calendário oficial de eventos dos Municípios em que ocorrerá. Essa
inclusão é mero ato administrativo que deve ser efetivado em
decorrência da edição da lei em tela e, por isso, sua determinação é
dispensável.

Por fim, o art. 7º estabelece que o Poder Executivo regulamentará a
nova lei no prazo de 90 dias. A elaboração de regulamentos para
possibilitar o cumprimento das determinações legais é competência
privativa do Governador do Estado, estabelecida pelo inciso VII do art.
90 da Constituição do Estado; portanto, sua recomendação por norma
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legal é também desnecessária.
Para corrigirmos essas impropriedades, apresentamos o Substitutivo

nº 1, redigido ao final deste parecer.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.337/2007
na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Comenda Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Comenda Teófilo Otôni, que tem como

finalidade homenagear pessoas e instituições que se tenham
dedicado ao desenvolvimento político, cultural, econômico e social da
região Norte-Nordeste de Minas Gerais - vales do Jequitinhonha e
Mucuri - e do Norte de Minas.

Art. 2º - A Comenda Teófilo Otôni será concedida, anualmente, pelo
Governador do Estado, em cerimônia realizada no dia 27 de
novembro, data de nascimento de Teófilo Benedito Otôni,
alternadamente, nos Municípios do Serro e Teófilo Otôni.

§ 1º - Fora da data estipulada no “caput” deste artigo, a Comenda
Teófilo Otôni só poderá ser outorgada por motivo de força maior e a
juízo de seu conselho.

§ 2º - A primeira cerimônia de entrega da Comenda Teófilo Otôni
será realizada na cidade do Serro.

Art. 3º - Os agraciados receberão medalha e diploma assinado pelo
Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais do Serro e de
Teófilo Otôni, de acordo com o cerimonial estabelecido pelo regimento
interno.

Art. 4º - A relação dos agraciados, em número máximo de trinta,
será publicada por decreto e deverá conter o nome completo, a
qualificação e os dados biográficos do indicado, além dos serviços por
ele prestados.

Parágrafo único - O nome dos agraciados, com sua identificação e
suas realizações, será inscrito em livro especial de registro, em ordem
cronológica.

Art. 5º - A Comenda Teófilo Otôni será administrada por um
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conselho a ser designado pelo Governador do Estado.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 17/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o Projeto de Lei nº 17/2007
“determina a impressão do quadro de vacinas infantis obrigatórias nas
embalagens dos leites dos tipos C e B”.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 9/2/2007, a proposição foi
distribuída preliminarmente a esta Comissão de Constituição e Justiça
para receber parecer quanto aos aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Por decisão da Presidência desta Casa, em razão da semelhança
de objeto, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foram
anexadas a esta proposição o Projeto de Lei nº 55/2007, do Deputado
Alencar da Silveira Jr., bem como o Projeto de Lei nº 745/2007, do
Deputado Carlos Pimenta.

Fundamentação
A proposição em exame pretende obrigar a impressão do quadro de

vacinas infantis obrigatórias nas embalagens de leite. Determina que a
Secretaria de Estado de Saúde forneça aos responsáveis pela
confecção das referidas embalagens o quadro com o calendário das
vacinas.

A proposta visa a uma melhor divulgação do quadro de vacinas
infantis obrigatórias. Trata-se de relevante iniciativa parlamentar em
razão da importância da regular vacinação para a saúde das crianças.

Entretanto, o projeto vai de encontro ao princípio da livre iniciativa,
consagrado na Constituição da República, no seu art. 170. Conforme
se depreende do art. 196 da Carta Maior, a promoção da saúde é
dever do Estado. Assim, na forma proposta, o projeto pretende
transferir para o particular uma obrigação que é exclusiva do poder
público.
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Além disso, o projeto atribui competência à Secretaria de Estado de
Saúde, órgão do Poder Executivo, o que afronta o art. 66, III, “e”, da
Carta mineira, que determina que é privativa do Governador do
Estado a iniciativa para deflagrar o processo legislativo no caso.

É mister observar, ainda, que, em legislatura pretérita, tramitou
nesta Casa o Projeto de Lei nº 610/99, cujo conteúdo era semelhante
ao da proposição em exame. Aprovado nesta Casa, foi o projeto
vetado pelo Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 157, de
2000. Nas razões do veto, o Chefe do Executivo aduziu que “a
divulgação das campanhas de vacinação é dever exclusivo do Estado,
devendo cercar-se de padrões rígidos de segurança, uma vez que
envolve saúde pública, com controle obrigatório de todos os níveis dos
Governos Federal, Estadual e Municipal, sendo desaconselhável a
sua delegação a terceiros”. O referido veto foi mantido.

Na última legislatura, tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº
3.259/2006, também com conteúdo similar ao do projeto em tela. A
proposição não chegou a ser apreciada na Comissão de Constituição
e Justiça e foi arquivada ao final da legislatura, em razão do disposto
no art. 180 do Regimento Interno.

Verificamos, entretanto, que é possível obrigar os hospitais públicos
estaduais a afixar, nas suas dependências, o quadro de vacinas
obrigatórias. Por isso, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste
parecer, visando a uma melhor divulgação do referido quadro.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 17/2007 na forma do Substitutivo nº
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Torna obrigatória a afixação, nas dependências dos hospitais e

centros de saúde da rede pública estadual, de informações relativas
às vacinas infantis obrigatórias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os hospitais e centros de saúde da rede pública estadual

manterão afixadas em suas dependências, em locais de fácil acesso e
visibilidade, informações relativas às vacinas infantis obrigatórias.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias contados
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da data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 445/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

Fruto do desarquivamento do Projeto de Lei nº 39/2003, o projeto
em epígrafe, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, determina a
inclusão da disciplina Formação de Condutores de Veículos nos
currículos do ensino médio.

Encaminhada para estudo preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, a proposição recebeu parecer pela constitucionalidade,
juridicidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, VI, “a”, para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em exame pretende incluir, nos currículos do ensino

médio, conteúdos e atividades relativos à cidadania e ao papel do
cidadão no trânsito, a serem desenvolvidos de forma interdisciplinar.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº
9.394, de 1996), procurando atender a antigas aspirações nacionais,
acatou a flexibilidade como uma das vertentes de sua formulação. A
flexibilidade subentende a descentralização, a desconcentração e
objetiva a autonomia das escolas na definição de suas propostas
pedagógicas. Assim, a ação normativa deve ser desenvolvida sem
descurar-se dessa linha de conduta, motivo pelo qual as iniciativas de
lei que proponham a inclusão de disciplinas nos currículos do ensino
formal devem ser cuidadosamente analisadas, sob pena de se
inviabilizar a organização sistêmica do projeto pedagógico, que
envolve a inter-relação entre as disciplinas e os conteúdos e sua
compatibilidade com o tempo escolar.

No caso do tema em apreço, salientamos que nas normas gerais de
educação já há previsão de sua abordagem curricular. Entre os temas
de estudo relevantes indicados pela LDB, destaca-se o exercício da
cidadania, o qual inclui a educação para o trânsito, abordada nos
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Parâmetros Curriculares Nacionais como tema local, a ser incluído de
forma transversal.

Por sua vez, o Código Brasileiro de Trânsito (Lei Federal nº 9.503,
de 23/9/97), em seu Capítulo VI, determina que a educação para o
trânsito é direito de todos e será promovida na pré-escola e nas
escolas de ensino fundamental, médio e superior, por meio de
planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e as entidades do
Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de
atuação. Como se verifica, o texto da lei é incisivo ao determinar a
obrigatoriedade da educação para o trânsito.

Seguindo as determinações do Código Brasileiro de Trânsito, O
Detran-MG firmou parceria com a Secretaria de Estado de Educação
para promover palestras e encontros pedagógicos, elaborar
campanhas, distribuir material educativo e capacitar profissionais da
educação, no âmbito do Projeto Educação no Trânsito. Foram
capacitados 627 educadores, envolvendo 43 Superintendências
Regionais de Ensino (SREs), entre 2003 e 2005.

O Detran tem uma coordenação específica para educação no
trânsito e distribui cartilhas e manuais para apoio dos professores nas
atividades relativas ao tema.

Consideramos, dessa forma, que a iniciativa de introduzir a
educação para o trânsito nos currículos de ensino médio está
satisfatoriamente atendida tanto no que diz respeito à legislação que a
institui quanto nas medidas já desenvolvidas pelos órgãos
competentes de trânsito e do sistema estadual de educação, motivo
pelo qual não acolhemos a proposição.

As considerações tecidas neste parecer aplicam-se ao Projeto de
Lei nº 893/2007, anexado ao que ora examinamos, uma vez que a
essência de seu conteúdo está abrangida pela proposição principal.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pela rejeição do Projeto de Lei nº

445/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora - Ana

Maria Resende - Carlin Moura.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 465/2007
Comissão de Saúde

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Gustavo Corrêa, resultante

de desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.281/2006, pretende obrigar
as empresas públicas e privadas, autarquias e fundações a distribuir,
gratuitamente, protetores ou filtros solares a seus funcionários.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 23/3/2007, foi o projeto
apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição tem por objetivo a criação de medida de segurança no

trabalho, obrigando empregadores públicos e privados ao
fornecimento de filtros e protetores solares para os trabalhadores que
exercem suas atividades ao ar livre.

No que diz respeito à esfera privada, a proposição é de competência
privativa da União, conforme o disposto no art. 22 da Constituição da
República, que estabelece o direito do trabalho como matéria de
legislação federal. Por essa razão, a douta Comissão de Constituição
e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, restringindo o comando ao
âmbito público e às empresas que prestam serviço ou realizam obras
para o Estado, por meio de contrato ou convênio.

Do ponto de vista desta Comissão, a proposta só pode ser bem
recebida e avaliada, uma vez que se trata de importante medida de
prevenção contra doenças de pele, em especial o câncer.

Com a redução da camada de ozônio, os raios ultravioletas emitidos
pelo sol atingem a Terra com maior intensidade, agredindo a pele e
nela provocando doenças. As pessoas que se expõem ao sol de
forma prolongada e freqüente, por atividade profissional ou de lazer,
constituem o grupo de maior risco de contrair câncer de pele, que é o
mais comum entre os cânceres e se manifesta de duas formas: os
carcinomas e os melanomas. Longas exposições ao sol incitam a
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fabricação de óxido de colesterol, que é a substância que estimula os
melanócitos, predispondo à doença.

A medida trazida pela proposição em análise, na forma sugerida
pela Comissão de Constituição e Justiça, é de natureza preventiva,
pois obriga o poder público a proteger seus trabalhadores da radiação
solar, fornecendo-lhes os meios que a mais recente tecnologia dispõe
para esse fim: filtros e protetores.

O ato preventivo é a forma mais eficaz de atuação na área de saúde
pública, quer seja pelo aspecto humano, pois evita o sofrimento das
pessoas, quer seja pelo aspecto da economia de recursos, tão
necessária na gestão da saúde coletiva, especialmente no contexto
brasileiro, em que há deficit de investimento no setor. Além disso, o
Código de Saúde do Estado, contido na Lei nº 13.317, de 24/9/99, no
seu art. 8º, prevê que será priorizado o caráter preventivo nas
atividades sanitárias de Minas Gerais.

Assim sendo, entendemos ser o projeto benéfico e oportuno, razão
pela qual nos posicionamos favoravelmente a ele, na forma sugerida
pela Comissão de Constituição e Justiça.

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

465/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Hely Tarqüínio

- Paulo Cesar.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 683/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.875/2005,
“especifica os logradouros de acesso coletivo para os fins da Lei nº
11.666, de 9/12/94”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007, foi a proposição
distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.
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Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito da
proposta, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise objetiva dar nova redação aos arts. 1º e

2º da Lei nº 11.666, de 1994. Pretende-se substituir a expressão
“edifícios de uso público” pela expressão “edifícios e demais
logradouros de acesso coletivo”. Além disso, foram relacionados
alguns estabelecimentos a serem considerados logradouros de
acesso coletivo: postos e agências bancárias, salas de exibição,
estacionamentos, clubes, estabelecimentos de educação e
estabelecimentos comerciais, excetuadas as microempresas e as
empresas de pequeno porte.

Buscando promover a inclusão na sociedade das pessoas com
deficiência, a nossa Carta Maior, de 1988, assumiu o louvável
princípio da igualdade, determinando que se trate de maneira
diferenciada os grupos considerados mais vulneráveis. A Lei nº
11.666, ao determinar o merecido tratamento preferencial aos
portadores de necessidades especiais, configura-se como instrumento
de concretização do princípio constitucional da igualdade. O objetivo
dessa lei é assegurar que as pessoas com deficiência não encontrem
obstáculos ao seu direito de ir e vir, garantindo que os edifícios de uso
público possam ser freqüentados por elas.

A proposição em análise, ao alterar o art. 1º da Lei nº 11.666,
excetua das exigências as microempresas e as empresas de pequeno
porte, conforme salientamos anteriormente; no entanto, acreditamos
que isso limitaria as garantias de acesso asseguradas pela
Constituição a todas as pessoas, e não podemos concordar com tal
limitação. Não seria justo criar privilégios para as referidas empresas,
em detrimento dos interesses das pessoas portadoras de
necessidades especiais.

O Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, além de
adequar a proposição à técnica legislativa, buscou eliminar quaisquer
vícios discriminatórios que criassem privilégios para determinada
parcela da comunidade empresarial e desrespeitassem o tratamento
conferido pela Constituição da República às pessoas portadoras de
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necessidades especiais. Além disso, preservou a legítima intenção do
autor de tornar mais clara a expressão “edifícios de uso público”,
empregada na Lei nº 11.666.

Dessa forma, concordamos com o Substitutivo nº 1, que, além de
aperfeiçoar o projeto, contribui para a sua tramitação normal nesta
Casa.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 683/2007,

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

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Elisa Costa, relatora - Walter Tosta -

Elmiro Nascimento.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 922/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, a proposição em epígrafe,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.206/2003, inclui
no currículo do ensino formal conteúdos voltados ao processo de
envelhecimento.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou a matéria e concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria
nos termos 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, VI, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 922/2007 visa a tornar obrigatória a inserção,

nos currículos das escolas públicas, disciplina ou conteúdo voltados
ao processo de envelhecimento das pessoas, de forma a eliminar
estigmas em relação ao idoso e a estimular sua valorização na
sociedade.

Trata-se de assunto da mais alta relevância: a questão do idoso. Em
razão dos progressos da tecnologia, da medicina e da nutrição, vem
ocorrendo o envelhecimento populacional; entretanto, conforme
afirmam os especialistas no assunto, a longevidade não foi
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acompanhada pela melhoria da qualidade de vida dessa população,
embora a proteção ao idoso tenha assento constitucional e legal.

A Constituição Federal estipula que um dos objetivos fundamentais
da República é o de promover o bem de todos, sem preconceito nem
discriminação em face da idade. Ademais, ao idoso, como cidadão,
aplicam-se as garantias estabelecidas para todo brasileiro.

Outro aspecto a se considerar é que a economia capitalista se
formou a partir do conceito do homem como mão-de-obra. Ao cessar
sua capacidade de trabalho, decai seu valor social. Em outras
culturas, o idoso representa a sabedoria, entendida como processo
vivencial, a ser transmitida aos jovens. Contrariamente, em nossa
sociedade, o que se procura é silenciar e afastar o idoso, como
presença incômoda e desnecessária.

Nesse contexto, a escola se apresenta como instrumento eficaz para
que se opere essa mudança cultural, capaz de trazer dignidade à
velhice. Compete à escola despertar na criança e no adolescente a
consciência do valor do idoso, de sua história de vida e de sua
contribuição para a família e para a comunidade. Compreender o
processo de envelhecimento, pelo qual todos deverão passar, levará o
jovem a enxergar o idoso por outro prisma: alguém cuja experiência é
útil para as novas gerações. O que o projeto em análise pretende é
exatamente isso: que as escolas mineiras sejam o agente
impulsionador para uma mudança de atitude ante a velhice;
entretanto, deve-se levar em consideração que a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB -, procurando atender a antigas
aspirações nacionais, acatou a flexibilidade curricular como um de
seus pressupostos. A flexibilidade subentende a descentralização e a
desconcentração dos temas e tem como objetivo a autonomia das
escolas na definição de suas propostas pedagógicas. A LDB
estabelece, assim, uma base nacional comum, complementada por
uma parte diversificada, a cargo de cada sistema de ensino e de cada
escola, que atenda às características regionais e locais.

Devemos considerar, também,  que  os Parâmetros Curriculares
Nacionais - PCNs -, como o próprio nome indica, configuram
sugestões, linhas de referências curriculares. O Ministério da
Educação é claro ao definir que o objetivo dos PCNs é “propiciar aos
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sistemas de ensino, particularmente aos professores, subsídios à
elaboração e/ou reelaboração do currículo, visando à construção do
projeto pedagógico, em função da cidadania do aluno”. Esse texto
reforça o entendimento legal da autonomia pedagógica dos sistemas
de ensino e das escolas.

O art. 22 da Lei Federal nº 10.741, de 1º/10/2003, que dispõe sobre
o Estatuto do Idoso, determina que “nos currículos mínimos dos
diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados
ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso,
de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a
matéria.”

A Lei nº 12.666, de 4/11/97, que dispõe sobre a política estadual de
amparo ao idoso e dá outras providências, propugna no art. 5º que, na
implementação da política estadual de amparo ao idoso, compete aos
órgãos e às entidades estaduais, na área da educação, inserir, nos
currículos do ensino formal, conteúdos voltados para o processo de
envelhecimento, de forma a eliminar preconceitos e a produzir
conhecimento sobre o assunto.

É patente, pois, a existência, tanto em nível federal quanto em nível
estadual, de legislação pertinente e suficiente para que o tema
“gerontologia” seja plenamente desenvolvido pelas práticas
pedagógicas de nossos estabelecimentos de ensino. Ademais, o tema
pode ser tratado nos temas transversais que são a Ética, a Pluralidade
Cultural e a Saúde, presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Esse entendimento foi repassado pela Secretaria de Estado de
Educação em duas oportunidades: em 30/1/2004, por meio do Ofício
GS 204/2004, em resposta ao pedido de análise do Projeto de Lei nº
1.206/2003, e, recentemente, em reunião desta Comissão, no dia
20/6/2007, para debater a inclusão, por via de instrumento legal, de
disciplinas e conteúdos nos currículos escolares da rede pública
estadual.

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

922/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Maria Lúcia
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Mendonça - Carlin Moura.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.107/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
649/2003, “assegura a transferência ‘ex officio’ a servidor público
estadual civil ou militar estudante, na forma que especifica”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/5/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática e de Administração Pública para
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, II, “a”, do
Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão examinar a matéria no
tocante aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva assegurar ao servidor público

estadual civil ou militar, desde que matriculado em curso superior
ministrado em instituição de ensino do Estado, a transferência “ex
officio”, independentemente da existência de vaga e da época do ano,
para estabelecimento estadual de ensino da localidade para onde for
removido. Conforme o autor, comprovada a remoção de ofício que
acarrete mudança de domicílio do policial, fica assegurada a
pretendida transferência do servidor estudante e seu dependente,
também de ofício, para o estabelecimento de ensino situado no
Município onde esteja localizada a instituição recebedora ou para a
localidade mais próxima.

Em outras palavras, pretende-se, com esta medida, assegurar ao
servidor público estadual a matrícula em estabelecimento de ensino
da localidade onde trabalha, ou da mais próxima.

Em que pese à preocupação do autor com os servidores estudantes,
existem óbices de natureza constitucional que impedem a tramitação
do projeto nesta Casa.

A matéria objeto da proposição em comento já foi analisada por esta
Comissão na legislatura passada, ocasião em que foi exarado parecer
pela sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. Assim, no
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que tange à conclusão técnico-jurídica, não há modificações a serem
feitas, tendo em vista a inexistência de inovações jurídico-legais
necessárias e suficientes para banir os vícios de inconstitucionalidade
apresentados pelo projeto.

Iniciamos nossa abordagem focalizando a Emenda à Constituição
Federal nº 18, de 1998, a Emenda à Constituição Estadual nº 40, de
2000, transcrevemos trechos da doutrina de Maria Sylvia Zanella Di
Pietro, mencionamos a observância do princípio do paralelismo da
forma, destacamos dispositivo da Lei Delegada nº 112, de 2007, que
dispõe sobre a organização e a estrutura da administração pública do
Poder Executivo do Estado e, ainda, demonstramos o entendimento
pacificado do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto.

Passamos, agora, ao desenvolvimento da fundamentação deste
parecer nos moldes postulados.

Com a promulgação da Emenda à Constituição Federal nº 18, de
1998, os militares ficaram excluídos da categoria “servidores
públicos”, “só lhes sendo aplicáveis as normas referentes aos
servidores públicos quando houver previsão expressa nesse sentido,
como a contida no art. 142, § 3º, inciso VIII”, conforme afirma a
administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em seu livro “Direito
Administrativo”, 19ª edição, página 505. Ainda na lição da professora
Maria Sylvia, o “regime dos militares é o estatutário, porque
estabelecido em lei a que se submetem independentemente de
contrato”. Conforme a administrativista citada, esse regime jurídico é
definido por legislação própria dos militares, que estabelece normas
sobre ingresso, limites de idade, estabilidade, transferência para a
inatividade, remuneração, prerrogativas e os demais direitos e
deveres das corporações militares, que passou a englobar o Corpo de
Bombeiros, por força da Emenda à Constituição Estadual nº 40, de
2000. Essa emenda intitulou “Dos Militares do Estado” a Seção VI do
Capítulo II da Constituição mineira, que trata “Da Organização dos
Poderes”.

Nesse passo, cumpre transcrever o art. 39 da Carta Política mineira,
que, sob a égide da referida emenda constitucional, assim dispõe:

“Art. 39 - São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e
do Corpo de bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio
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estabelecido em lei complementar”.
Além disso, o §10 desse artigo reafirma a amplitude do estatuto dos

militares, no qual deverão estar previstos todos os direitos e deveres
das categorias destacadas, que incluem as condições para remoção e
transferência, as garantias e vantagens do servidor militar e as
normas sobre admissão, promoção, estabilidade, limites de idade,
além das condições de transferência para a inatividade, entre outros
tópicos regedores das suas obrigações.

Já no que se refere aos policiais civis, a mesma Emenda à
Constituição do Estado nº 40, de 2000, intitulou “Dos Servidores
Policiais Civis” a subseção III da Seção V, nomeada “Dos Servidores
Públicos” e que integra o Capítulo I da Carta mineira, intitulado “Da
Organização do Estado”. Assim, os policiais civis permanecem como
servidores públicos e têm assegurados, no que couber, os direitos, as
garantias e as prerrogativas previstos nas Subseções I e II do referido
Capítulo. Além disso, são-lhes assegurados, mediante lei, os planos
de carreira e o regime jurídico dos servidores policiais civis, observado
o disposto no art. 32 da Constituição do Estado. Em tempo, o estatuto
dos servidores públicos civis, que inclui os servidores policiais civis,
bem como a lei orgânica da Polícia Civil são matérias a serem
tratadas em lei complementar, tendo em vista o teor dos incisos III e
IV do § 2º do art. 65 da Constituição mineira.

Como vemos, os direitos e deveres pertinentes aos servidores
públicos civis e aos militares constituem o seu regime jurídico, matéria
a ser tratada em lei complementar, e não em lei ordinária, como
pretende o autor da proposição. Mesmo porque, com fulcro no
princípio do paralelismo da forma, o regime jurídico das categorias
mencionadas , uma vez disciplinados em lei complementar, só poderá
ser alterado por via de lei complementar. O aspecto ora focalizado já
aponta um vício de inconstitucionalidade formal da proposição sob
análise.

Todavia, vício mais grave e insanável apresentado pelo projeto
consiste na ilegitimidade parlamentar para deflagrar o processo
legislativo em se tratando de matérias que versam sobre o regime
jurídico único dos servidores públicos da administração direta,
autárquica e fundacional e sobre a organização da Polícia Civil, da
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Polícia Militar e dos demais órgãos da administração pública. É o que
se depreende da leitura das alíneas “c” e “f” do inciso III do art. 66 da
Constituição do Estado. Resta lembrar que a Polícia Civil, o Corpo de
Bombeiros Militar e a Polícia Militar integram a administração direta do
Poder Executivo, constituem órgãos autônomos e estão diretamente
subordinados ao Governador do Estado, haja vista o disposto no art.
26 da Lei Delegada nº 112, de 25/1/2007, que dispõe sobre a
organização e a estrutura da administração pública do Poder
Executivo do Estado e dá outras providências.

Outrossim, para consolidar a conclusão a que se chega ao final
deste parecer, oportuno se mostra reafirmar a posição do Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento das ações diretas de
inconstitucionalidade que versam sobre o vício de iniciativa nas
matérias relacionadas com o regime jurídico. O vício de iniciativa, no
que tange ao tema sob comento, resulta na violação do princípio da
separação de Poderes. As matérias relacionadas no art. 61 da
Constituição Federal, em especial no seu § 1º, que trata da iniciativa
privativa do Presidente da República para iniciar o processo
legislativo, são de observância obrigatória pelos Estados, inclusive no
exercício do poder constituinte decorrente (ADI 250/RJ - Rio de
Janeiro, julgada pelo Tribunal Pleno em 15 de agosto de 2002). Outra
jurisprudência, constante da ADI 2569/CE - Ceará, julgada pelo
Tribunal Pleno em 19/3/2003, é clara no sentido de que as “as regras
do processo legislativo, especialmente as que dizem respeito à
iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória pelos
Estados-membros”. Assim, leis que digam respeito ao regime jurídico
de servidores públicos e de militares são de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo, e desacatar este comando implica
contrariar o princípio fundamental da separação de Poderes,
insculpido no art. 2º da Carta Magna, que consagra como Poderes
independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.

Conclusão
Diante da fundamentação apresentada, concluímos pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei
nº 1.107/2007.
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Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 153/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

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

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 1, da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, vem agora o projeto a esta Comissão
para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189,
combinado com o art. 102, VI, “a”, ambos do Regimento Interno da
Casa.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme
determina o § 1º do art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação
O projeto em análise determina a obrigatoriedade do exame de AIE

para todos os eqüídeos do Estado e dos que nele ingressarem. A
importância epidemiológica dessa doença animal para Minas Gerais,
conforme exposto nesta Casa por técnicos do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -, por ocasião de audiência pública realizada
durante a 15ª Legislatura, revela ser a produção legislativa sobre o
tema relevante e necessária, uma vez que o Estado não conta com
dispositivo legal que regule especificamente o controle da AIE e,
portanto, não dispõe de instrumentos para atuação positiva aos fiscais
do IMA.

Devemos, porém, ressaltar que os especialistas em epidemiologia
prevêem efeitos negativos da norma, na forma proposta, sobre o
controle dessa doença animal. Tudo indica que o projeto em análise
provocaria maior circulação clandestina de animais infectados por
causa da ausência de indenização dos proprietários cujos animais
doentes deverão ser sacrificados. Além disso, o elevado custo do
exame tornaria proibitiva a manutenção de eqüídeos por produtores
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rurais de baixa renda e carroceiros urbanos que usam esses animais
como força de trabalho necessária ao sustento de suas famílias.

A revisão da matéria proposta pelo Substitutivo nº 1 da Comissão de
Constituição e Justiça, resgatado dos autos do processo legislativo
desarquivado, contribui em muito para a adequação do tema à
realidade técnica e social do Estado. A apreciação cuidadosa, porém,
do conteúdo, realizado por essa relatoria em parceria intensa com o
corpo técnico e jurídico do IMA, conduziu à apresentação de um novo
substitutivo, que não altera o objeto do anterior, limitando-se, apenas,
a melhorar alguns instrumentos previstos e incluir dispositivos que
darão maior segurança jurídica ao Estado e a seus agentes públicos.

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

153/2007, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º
turno, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Política Estadual de Controle e Erradicação da Anemia

Infecciosa Eqüina - AIE - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Controle e Erradicação

da Anemia Infecciosa Eqüina - AIE -, com o objetivo de estabelecer
medidas para o controle epidemiológico e a erradicação dessa doença
no território do Estado.

Art. 2º - Na implementação da política de que trata esta lei, incumbe
ao Poder Executivo:

I - instituir planos regionais de controle epidemiológico e erradicação
da AIE;

II - desenvolver estratégias de controle e erradicação da AIE, em
consonância com as políticas dos órgãos e entidades da União e dos
Municípios responsáveis pela vigilância sanitária animal;

III - celebrar convênios com os Municípios para orientar o
estabelecimento de políticas municipais que previnam a expansão da
AIE em seu território;

IV - equipar os órgãos responsáveis pela fiscalização de sanidade
animal com estrutura adequada para o exercício de suas atribuições;

V - exigir a apresentação de documento sanitário de trânsito animal
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e atestado de exame oficial negativo de AIE, no trânsito intermunicipal
de eqüídeos, sem prejuízo de outras exigências estabelecidas em lei;

VI - exigir, para a participação de eqüídeos em eventos pecuários, o
porte do documento sanitário de trânsito animal e atestado de exame
oficial negativo de AIE;

VII - exigir, para a entrada de eqüídeos no Estado, o porte do
documento sanitário de trânsito animal e atestado de exame oficial
negativo de AIE;

VIII - instituir grupo de trabalho encarregado de propor medidas
destinadas à indenização de proprietários de baixa renda que tiverem
animais sacrificados por serem portadores de AIE;

IX - exigir o exame laboratorial para diagnóstico da AIE, nas
condições estabelecidas em regulamento, observado o disposto na
legislação federal pertinente;

X - promover pesquisas sobre o tema;
XI - promover campanhas informativas sobre a AIE e sobre os meios

de disseminação da doença, dirigida à população rural, aos criadores
de eqüídeos e às entidades que promovam eventos em que se
utilizem eqüídeos;

XII - tornar disponível, mesmo em meio eletrônico, relatório anual
circunstanciado das ações e atividades relacionadas à AIE
desenvolvidas no Estado.

§ 1º - A apresentação de exame oficial negativo de AIE, conforme
disposto no inciso V do “caput” deste artigo, não se aplica ao caso de
transporte de eqüídeo comprovadamente destinado ao abate, desde
que o veículo utilizado para o transporte tenha sido lacrado na origem,
com lacre numerado e identificado no documento sanitário de trânsito
animal pelo emitente, nos termos do regulamento.

§ 2º - Além dos documentos previstos no inciso VII do “caput” deste
artigo, será obrigatória a apresentação de exame oficial negativo de
mormo, para o animal que tenha ingressado em Estado onde tenha
sido confirmada a presença do agente causador dessa doença.

Art. 3º - Constituem infrações administrativas:
I - realizar o transporte intermunicipal de eqüídeos em veículos sem

documento sanitário de trânsito animal e sem atestado de exame
oficial negativo de AIE;
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II - realizar condução intermunicipal de tropa de eqüídeos sem
documento sanitário de trânsito animal e sem atestado de exame
oficial negativo de AIE;

III - promover a participação de eqüídeos em eventos pecuários sem
documento sanitário de trânsito animal e sem atestado de exame
oficial negativo de AIE;

IV - promover a entrada no Estado de eqüídeos sem documento
sanitário de trânsito animal, sem atestado de exame oficial negativo
de AIE e, nos casos previstos no §2º do art. 2º, de mormo.

§ 1º - Para efeitos deste artigo, considera-se proprietário de eqüídeo
todo aquele que seja possuidor, depositário, ou que, a qualquer título,
tenha o animal em seu poder.

§ 2º - Ao infrator do disposto neste artigo serão aplicadas as
seguintes penalidades e medidas administrativas:

I - multa de 50 Ufemgs (cinqüenta Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais) por animal ao proprietário do veículo e de 100 (cem)
Ufemgs por animal ao proprietário do eqüídeo, e retorno dos animais à
origem, no caso do inciso I do “caput”;

II - multa de 100 (cem) Ufemgs por animal ao proprietário do
eqüídeo conduzido em tropa e retorno dos animais à origem, no caso
previsto no inciso II do “caput”;

III - multa de 50 (cinqüenta) Ufemgs por animal ao promotor de
evento pecuário e de 100 (cem) Ufemgs por animal ao proprietário do
eqüídeo, e retorno dos animais à origem, no caso do inciso III do
“caput”;

IV - multa de 50 (cinqüenta) Ufemgs por animal ao proprietário do
veículo e de 100 (cem) Ufemgs por animal ao proprietário do eqüídeo,
e retorno dos animais à origem, no caso previsto no inciso IV do
“caput”.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos I e II do “caput” deste artigo,
se comprovado que um ou mais dos eqüídeos transportados é
originário de propriedade ou área interditada pelo órgão estadual
responsável pela defesa sanitária animal por causa da AIE, a multa
será aplicada em dobro.

Art. 4º - O inciso VI do art. 6º da Lei nº 13.451, de 10 de janeiro de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 6º - (...)
VI - multar proprietário de veículo transportador de animais em

trânsito, sem documentação sanitária;”.
Art. 5º - Os valores expressos em Unidade Fiscal de Referência -

Ufir - nas Leis nºs 10.021, de 6 de dezembro de 1989, 12.728, de 30
de dezembro de 1997 e 13.451, de 10 de janeiro de 2000, passam a
vigorar expressos em Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais -
Ufemgs.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João -

Getúlio Neiva.
PROJETO DE LEI Nº 153/2007

(Redação do Vencido)
Institui a Política Estadual de  Controle e Erradicação da Anemia

Infecciosa Eqüina - AIE - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Controle e Erradicação

da Anemia Infecciosa Eqüina - AIE - com o objetivo de estabelecer
medidas para o controle epidemiológico e a erradicação dessa doença
no território do Estado.

Art. 2º - Na implementação da política de que trata esta lei, incumbe
ao Poder Executivo:

I - instituir planos regionais de controle epidemiológico e erradicação
da AIE;

II - desenvolver estratégias de controle e erradicação da AIE em
consonância com as políticas dos órgãos e entidades da União e dos
Municípios responsáveis pela vigilância sanitária animal;

III - celebrar convênios com os Municípios para orientar o
estabelecimento de políticas municipais que previnam a expansão da
AIE em seu território;

IV - equipar os órgãos responsáveis pela fiscalização de sanidade
animal com estrutura adequada para o exercício de suas atribuições;

V - exigir a apresentação de documento oficial de trânsito e atestado
de exame oficial negativo de AIE, no trânsito intermunicipal de
eqüídeos, sem prejuízo de outras exigências estabelecidas em lei;
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VI - exigir, para a entrada eqüídeos no Estado, o porte do
documento oficial de trânsito, e atestado de exame oficial negativo de
AIE;

VII - instituir grupo de trabalho encarregado de propor medidas
destinadas à indenização de proprietários de baixa renda que tiverem
animais sacrificados por serem portadores de AIE;

VIII - exigir o exame laboratorial para diagnóstico da AIE, nas
condições estabelecidas em regulamento, observado o disposto na
legislação federal pertinente;

IX - promover pesquisas sobre o tema;
X - promover campanhas informativas sobre a AIE e sobre os meios

de contaminação da doença, dirigida à população rural, aos criadores
de eqüídeos e às entidades que promovam eventos em que se
utilizem eqüídeos;

XI - tornar disponível, até mesmo em meio eletrônico, relatório anual
circunstanciado das ações e atividades relacionadas à AIE
desenvolvidas no Estado.

§ 1º - O disposto no inciso V não se aplica ao caso de transporte de
eqüídeo comprovadamente destinado ao abate, desde que o veículo
utilizado para o transporte tenha sido lacrado na origem, com lacre
numerado e identificado no documento oficial de trânsito pelo
emitente, nos termos do regulamento.

§ 2º - Além dos documentos previstos no inciso VI, será obrigatória a
apresentação de exame oficial negativo de mormo nos seguintes
casos:

I - ingresso de eqüídeos oriundos de Estado onde tenha sido
confirmada a presença do agente causador do mormo;

II - regresso ao Estado de eqüídeos que tenham ingressado em
Estado onde tenha sido confirmada a presença do agente causador
do mormo.

Art. 3º - Constituem infrações administrativas:
I - realizar o transporte intermunicipal de eqüídeos em veículos sem

documento oficial de trânsito e atestado de exame oficial negativo de
AIE;

II - realizar condução intermunicipal de tropa de eqüídeos sem
documento oficial de trânsito e atestado de exame oficial negativo de
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AIE;
III - promover a entrada no Estado de eqüídeos sem documento

oficial de trânsito, atestado de exame oficial negativo de AIE e, de
mormo, nos casos previstos no §2º do art. 2º.

§ 1º - Ao infrator do disposto neste artigo serão aplicadas as
seguintes penalidades e medidas administrativas:

I - multa de 100 (cem) Ufemgs por animal ao condutor ou ao
proprietário, caso este se apresente, e retorno dos animais à origem,
no caso do inciso I do “caput”;

II - multa de 50 (cinqüenta) Ufemgs por animal ao condutor ou ao
proprietário, caso este se apresente, e retorno dos animais à origem,
no caso previsto no inciso II do “caput”;

III - multa de 100 (cem) Ufemgs por animal ao condutor ou ao
proprietário, caso este se apresente, e apreensão da carga, no caso
previsto no inciso III do “caput”.

§ 2º - Nos casos referentes aos incisos I e II do “caput”, se
comprovado que um ou mais dos eqüídeos transportados é originário
de propriedade ou área interditada pelo órgão estadual responsável
pela defesa sanitária animal por causa da AIE, a multa será aplicada
em dobro.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 22/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 22/2007, de autoria do Deputado  Ivair Nogueira,

que dispõe sobre critério para crédito do valor adicionado na situação
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° 22/2007
Acrescenta dispositivos ao art. 3° da Lei n° 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
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Municípios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam acrescentados ao art. 3° da Lei n° 13.803, de 27 de

dezembro de 2000, os seguintes §§ 3° e 4°:
“Art. 3° - (...)
§ 3° - Na hipótese de não haver o acordo previsto n o “caput” deste

artigo, o contribuinte do imposto informará, em sua declaração anual,
os valores adicionados nas operações realizadas no território de cada
Município.

§ 4° - Na ocorrência de descumprimento do disposto no § 3º deste
artigo ou na hipótese da impugnação a que se refere o § 6° do art. 1°,
a Secretaria de Estado de Fazenda apurará o valor adicionado.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do exercício subseqüente
ao de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 225/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 225/2007, de autoria do Deputad o Alencar da

Silveira Jr., que dispõe sobre a obrigatoriedade de a Loteria Mineira
destinar pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos seus bilhetes
lotéricos na divulgação de informações sobre pessoas desaparecidas,
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° 225/2007
Acrescenta o art. 5°-A à Lei n° 15.432, de 3 de jan eiro de 2005, que

institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado à Lei n° 15.432, de 3 d e janeiro de 2005,
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o seguinte art. 5°-A:
“Art. 5°-A - A Loteria do Estado de Minas Gerais in serirá nos bilhetes

lotéricos emitidos em cada concurso fotos e dados de pessoas
desaparecidas.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 281/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 281/2007, de autoria do Deputad o Célio Moreira,

que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Buenópolis 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° 281/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Buenópolis 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

Buenópolis imóvel constituído de terreno urbano, com área de
1.600m² (mil e seiscentos metros quadrados), situado naquele
Município, registrado sob o n° 6.827, a fls. 25 do Livro 3-F, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Corinto.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à abertura de via urbana.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -
Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 322/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 322/2007, de autoria do Deputad o Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ituiutaba 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° 322/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ituiutaba 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

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, naquele Município, registrado sob o n° 3.010, à fls. 10
do Livro 2-K, no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Ituiutaba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento do Centro Social Urbano - CSU - e de
unidade municipal pré-escolar.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, cessada a causa que motivou a doação.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 329/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 329/2007, de autoria do Deputad o Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campina Verde o
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imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 329/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campina Verde 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

Campina Verde imóvel constituído de terreno urbano edificado, com
área de 720m² (setecentos e vinte metros quadrados), situado
naquele Município, registrado sob o n° 2.237, a fls . 165 do Livro 2-H,
no Cartório de Registros Públicos da Comarca de Campina Verde.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento de posto de saúde municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, cessada a causa que justifica esta doação.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 786/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 786/2007, de autoria do Deputad o Luiz

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Casa Lar São
Francisco de Assis, com sede no Município de Ituiutaba, 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° 786/2007
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Declara de utilidade pública a Casa Lar São Francisco de Assis, com
sede no Município de Ituiutaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cas a Lar São

Francisco de Assis, com sede no Município de Ituiutaba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 818/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 818/2007, de autoria do Deputad o Ademir Lucas,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária das
Mulheres e Moradores do Bairro Oitis, com sede no Município de
Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 818/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária das Mulheres

e Moradores do Bairro Oitis, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária das Mulheres e Moradores do Bairro Oitis, com sede no
Município de Contagem.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 837/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 837/2007, de autoria da Deputad a Elisa Costa ,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego
Monte Alegre e Bicuiba - Ascoimba -, com sede no Município de
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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° 837/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego

Monte Alegre e Bicuiba - Ascoimba -, com sede no Município de
Ipanema.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária do Córrego Monte Alegre e Bicuiba - Ascoimba -, com
sede no Município de Ipanema.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 926/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 926/2007, de autoria do Deputad o Antônio Júlio,

que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais
de Córrego do Atalho e Vigilatos, com sede no Município de Formiga,
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° 926/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Córrego do Atalho e Vigilatos, com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Produtores Rurais de Córrego do Atalho e Vigilatos, com sede no
Município de Formiga.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 934/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 934/2007, de autoria do Governa dor do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Desterro de
Entre Rios 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° 934/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Desterro de

Entre Rios 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

Desterro de Entre Rios os imóveis localizados na área rural do
Município, no Distrito de São Sebastião do Gil, a seguir discriminados:

I - terreno com àrea de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado
na localidade de Cerrado, registrado sob o n° 15.18 7, a fls. 267 do
Livro 3, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Desterro
de Entre Rios;

II - terreno com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados),
situado na localidade de Aguiar, registrado sob o n° 8.383, a fls 256 do
Livro 3-J, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Desterro
de Entre Rios.

§ 1° - O imóvel descrito no inciso I do “caput” des te artigo destina-se
à implantação de uma escola técnica agrícola.

§ 2° - O imóvel descrito no inciso II do “caput” de ste artigo poderá
ser alienado, mediante autorização legislativa municipal, e os recursos
apurados, investidos na construção da escola técnica agrícola a que
se refere o § 1°.
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Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no art. 1° desta lei.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 12/7/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Roberto Carvalho dando ciência de que se ausentará

do País no período de 16/7 a 29/7/2007. (- Ciente. Publique-se.)

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

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao Grupo Associado 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
(Requerimento nº 713/2007, do Deputado Doutor Rinaldo);

de congratulações com o Município de Montes Claros pelo
aniversário de sua emancipação política (Requerimento nº 717/2007,
da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Município de Rio Paraíba pelo aniversário
de sua emancipação política (Requerimento nº 718/2007, do
Deputado Chico Uejo);

de congratulações com o Sr. João Martins Sales Filho, Diretor-Geral
da TV Bandeirantes - Rede Band Minas - pelo transcurso do 70º
aniversário de fundação do Grupo Bandeirantes (Requerimento nº
720/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Aplemg, na pessoa do seu Presidente,
Otoniel Geraldo Batista pelo Dia do Funcionário Público Aposentado e
pelos serviços prestados pela Associação referida (Requerimento nº
737/2007, do Deputado Deiró Marra);
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de congratulações com o Governador do Estado pela autorização
para o início das obras de recapeamento da Rodovia MG-495, no
trecho que liga os Municípios de Inconfidentes e Bueno Brandão
(Requerimento nº 750/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Geraldo Vianna pelo lançamento do
documentário “Violões de Minas” (Requerimento nº 762/2007, do
Deputado Paulo Cesar);

de congratulações com Dom Geraldo Lyrio Rocha, Presidente da
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB - por sua posse
como Arcebispo da Arquidiocesse de Mariana (Requerimento nº
770/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Companhia de Teatro Grupo Galpão pelo
transcurso do 25º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
772/2007, do Deputado Rômulo Veneroso);

de aplauso à revista “Mercado Comum” pelo transcurso do 12º
aniversário de criação, por esse veículo, do Prêmio Top of Mind
(Requerimento nº 774/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Rádio Kobu pelo transcurso do 10º aniversário de sua
fundação (Requerimento nº 776/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a diretoria da Colônia de Pescadores Z-02,
de Januária pelo Dia do Pescador (Requerimento nº 784/2007, do
Deputado Deiró Marra);

de congratulações com o Presidente do Tribunal de Justiça pelo
recebimento da Comenda Rotária Desembargador Eli Lucas
Mendonça (Requerimento nº 785/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Apae - Escola Oficina Rodolfo Pontello de
Freitas, de Sete Lagoas pela conquista de prêmios nas categorias
música e dança do VII Festival Estadual Nossa Arte (Requerimento nº
797/2007, do Deputado Jayro Lessa).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2007

ATAS
ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/7/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Questões de ordem - Discussão e Votação
de Proposições: Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 68/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno; declaração de voto -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 318/2007; aprovação na
forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 425/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 933/2007; aprovação na
forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 1.014/2007; discursos dos Deputados Weliton Prado e Ademir
Lucas; encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação na
forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 1.143/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 351/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 386/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Encerramento.

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

- Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - 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 - Gil Pereira - Gilberto Abramo - 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



1283

Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h3min, 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.

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, na verdade,

gostaria que o Deputado Alberto Pinto Coelho estivesse presente,
junto com V. Exa.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que o Deputado Alberto
Pinto Coelho está terminando uma reunião com os Líderes e descerá
ao Plenário.

O Deputado Sargento Rodrigues - Não foi nesse sentido que eu quis
dizer. Apenas gostaria de pedir a V. Exa, ao Deputado José Henrique
e aos Deputados, que escolhemos para representar o Poder
Legislativo, para somarmos os esforços. E faço um apelo
especialmente, neste momento, ao Deputado José Henrique e a V.
Exa., como 1º Vice-Presidente desta Casa, já que, na semana
passada, votamos o Projeto de Lei nº 1.338 - se não me falha a
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memória -, de resolução da Mesa, que tratou do reajuste dos
servidores do Poder Legislativo, estendido a servidores efetivos e de
recrutamento amplo. Naquele momento, fiz um apelo, e o farei
novamente, para que V. Exa. nos ajude, juntamente com o Deputado
José Henrique. Temos um problema. Já estive pessoalmente com o
Presidente Alberto Pinto Coelho, despachei e documentei o pedido
que diz respeito aos servidores contratados da TV Assembléia, que
merecem o nosso carinho e respeito e, acima de tudo, a nossa
atenção efetiva. Quando estive com o Presidente, ele solicitou a
presença do Sr. Eduardo Moreira, Diretor-Geral da Casa, e
determinou que o documento fosse ganhando curso e que as devidas
providências fossem sendo tomadas. Peço aos demais componentes
da Mesa, que têm a mesma responsabilidade de nos representar e
que representam esta Casa, e ainda ao Carlos Augusto Chellot, da
Superview, empresa contratada, que intercedam por esses servidores.
Votamos o projeto de lei que tratou do reajuste dos servidores desta
Casa, mas os contratados continuam aguardando solução. Deputado
Doutor Viana, Deputado José Henrique e demais colegas Deputados,
há várias reclamações dos servidores que precisam ser acolhidas e
discutidas de forma pacífica e ordeira, mas é preciso também que
tomemos uma posição efetiva. O Presidente já acionou o Diretor-
Geral, mas acredito que, com o envolvimento dos demais integrantes
da Mesa, o processo terá a devida celeridade. Portanto, Deputado
Doutor Viana, em quem tive o prazer de votar, e Deputado José
Henrique, que todos cobremos do Diretor-Geral e do Diretor da TV
que olhem com carinho a questão salarial, a questão do tíquete-
alimentação e as condições de trabalho dos servidores da TV
Assembléia. Deixo aqui meu apelo, para que fique registrado nos
anais da Casa. Conto com a compreensão dos Deputados Doutor
Viana, José Henrique e dos demais componentes da Mesa. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência reafirma que, pela segunda vez,
ouve essa solicitação do Deputado Sargento Rodrigues. O sentimento
da Mesa é que se atenda a todos, principalmente quando se trata de
recuperação salarial. Levaremos ao Presidente da Casa, pela
segunda vez, a reivindicação de V. Exa., que é justa. Tanto eu, quanto
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o Deputado José Henrique, também sensíveis a essa questão dos
funcionários, consideraremos a reivindicação de V. Exa.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, na tarde de hoje,
recebemos, nesta Casa, funcionários da Fhemig, para participar da
reunião do Plenário e trazer um problema que aflige 102 funcionários
daquela Fundação. Há dias, recebi uma comissão formada por alguns
desses 102 funcionários, que levaram a meu gabinete sua aflição.
Trata-se, na realidade, de uma situação muito grave. De posse dos
dados que me trouxeram, fiz um ofício ao ex-Secretário de
Planejamente e atual Vice-Governador, Prof. Antônio Augusto
Anastasia, solicitando informações precisas a respeito do caso. Hoje,
recebi resposta do Prof. Anastasia de que está fazendo gestões junto
à Seplag para nos passar informação exata e detalhada a respeito do
problema que aflige esses 102 funcionários da Fhemig. Tenho em
mão o ofício do Vice-Governador. Fiz também contato com o
Presidente da Fhemig, o Sr. Luiz Márcio Araújo Ramos, cobrando uma
posição da instituição a respeito do problema. Recebi dele, hoje à
tarde, um ofício trazendo a informação de que eu precisava. Trata-se
de aposentadoria concedida a 102 funcionários, com apostilamento,
sendo que a Fhemig considera que alguns deles tinham o direito pleno
e outros não. Faz essa divisão, dizendo: “A questão gira em torno de
duas gratificações sobre as rubricas chamadas verba 207 e verba
208”. A Fhemig considera que a gratificação que pesa sobre a verba
207 foi criada por um regulamento interno da Fhemig. A outra, 208,
portanto, foi criada por meio da Lei nº 9.532, de 30/9/87, alterada pela
Lei nº 14.683, de 30/7/2003. As aposentadorias desses 102 servidores
geraram diversas situações: existem servidores que poderão ter
mantido o direito à gratificação, mas outros poderão sofrer cortes
integrais ou proporcionais, conforme cada caso concreto. Não existe
ainda uma definição absoluta e plena a respeito dos 102 casos. De
acordo com a decisão da Fhemig, no que concerne à verba 208, tais
servidores não sofrerão nenhuma perda, uma vez que se deu de
forma legal o seu apostilamento. Todavia, no que se refere à verba
207, sofrerão a perda integral, considerando a ausência de amparo
legal, conforme esclarecido anteriormente. Sr. Presidente, faço esses
esclarecimentos, porque recebemos inúmeros funcionários da Fhemig
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que passam por esse momento aflitivo. Devemos aguardar que
conheçam sua real situação, que lhes poderá ser informada pela
direção da Fhemig, que se mostra disposta a atendê-los, individual ou
coletivamente. Como vimos aqui, muitos não terão alteração em suas
aposentadorias, outros, todavia, terão. É preciso que os servidores se
informem sobre sua situação e nos procurem novamente, a fim de
que, juntos, nesta Casa, encontremos uma solução que faça justiça a
esses servidores. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Comunico à
Assembléia Legislativa a decisão da Justiça no que diz respeito aos
mercados de Belo Horizonte, mais precisamente ao Mercado de Santa
Tereza. O Desembargador Célio César Paduani acaba de conceder a
reintegração aos feirantes do Mercado de Santa Tereza. O que a
Prefeitura de Belo Horizonte não concedeu a Justiça o fez. O
Desembargador decidiu, até que seja julgado o mérito, que os
feirantes permaneçam no Mercado de Santa Tereza. Para nós,
Deputados que representamos a Assembléia Legislativa,
especialmente os 19 Deputados que assinaram o projeto de
tombamento, de inscrição dos mercados no patrimônio histórico, isso
foi uma vitória, porque vimos a situação daqueles feirantes, que foram
impedidos, Deputado Luiz Tadeu Leite, de entrar em suas lojas, de
retirar os produtos perecíveis, de entregar em creches e escolas os
alimentos das crianças. Vemos agora a justiça sendo feita. Saudamos
a decisão do Desembargador Célio César Paduani em favor daquelas
famílias, daquelas trabalhadoras e daqueles trabalhadores, porque a
Prefeitura de Belo Horizonte desconheceu esta Casa, desconheceu a
Assembléia Legislativa, onde tramita um projeto de lei de
tombamento, de inscrição desses mercados no patrimônio artístico.
Amanhã, o Deputado Sávio Souza Cruz, Presidente da Comissão de
Meio Ambiente, colocará na pauta da reunião, em Ouro Preto,
justamente esse projeto de tombamento, de inscrição desses
mercados, com a presença dos Deputados Fábio Avelar, Vice-
Presidente da Comissão, e do Deputado Wander Borges. Já foi
acatada pelo Deputado Rômulo Veneroso, relator desta matéria, uma
emenda do Deputado Fábio Avelar, considerando área de
preservação ambiental os Mercados de Santa Tereza e do Cruzeiro.
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Vamos comemorar essa vitória, que compartilhamos com os feirantes.
Mas consideramos que é uma vitória de Belo Horizonte, que perderia
mais um espaço de encontro das pessoas. Belo Horizonte já havia
perdido o Mercado do Barroca, abandonado, deixado pela Prefeitura.
Agora os Mercados de Santa Tereza e do Cruzeiro teriam o mesmo
destino. A decisão do Desembargador Paduani coloca as coisas no
seu devido lugar. Esperamos que este Plenário tome a decisão
correta em favor do povo de Belo Horizonte, dê de volta ao povo de
Belo Horizonte o que lhe pertence, que são os mercados. Ainda mais
o Mercado de Santa Tereza, com toda a sua rica história da cultura de
Belo Horizonte. É uma alegria para nós, que estávamos apreensivos
noutro dia, na Comissão de Meio Ambiente, e agora comemoramos,
esperando a aprovação deste projeto, amanhã, na Comissão de Meio
Ambiente, e que ele venha rapidamente para o Plenário. Sr.
Presidente, Deputado Doutor Viana, sempre atento e acompanhando
essa questão, sensível a ela, lamento a perda dos feirantes, os
produtos perecíveis que se perderam, os dias que as crianças das
creches ficaram sem alimentação. Isso tudo decidido por uma
Prefeitura insensível, distante do povo e que, de alguma forma, não dá
valor para uma cidade e se esquece do encontro das pessoas.
Comemoro essa decisão democrática em favor de Belo Horizonte e de
seu povo. Muito obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também
queremos externar nossa satisfação em ver concretizada essa
primeira vitória dos feirantes, não só do Mercado Distrital de Santa
Tereza, como também do Mercado Distrital do Cruzeiro. O Deputado
João Leite lembrou muito bem nossa expectativa, ansiedade e até
mesmo apreensão pelos últimos acontecimentos, quando a Prefeitura,
de maneira arbitrária, intempestiva, sem nenhum ordenamento
judicial, esteve no mercado por sua iniciativa própria, fechando aquele
estabelecimento e não permitindo que os feirantes exercessem suas
atividades legítimas, como permissionários do Mercado Distrital de
Santa Tereza. Acredito que agora é o momento de esta Casa dar uma
resposta mais precisa sobre essa questão. Pelas últimas ações, em
nosso entendimento, houve, como já disse o Deputado João Leite, um
desrespeito a esta Casa, por estar em tramitação um projeto de lei, de
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conhecimento de todos os Deputados, que já foi aprovado nas
Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de Meio Ambiente.
Se Deus quiser, amanhã, na reunião ordinária que será realizada na
cidade de Ouro Preto, pois haverá também a realização de uma
audiência pública, com certeza aprovaremos esse projeto, permitindo
que ele seja apreciado em Plenário. Não temos dúvida nenhuma de
que esta Casa saberá reconhecer a importância daquele mercado
distrital não só para a região, mas para Belo Horizonte e para Minas
Gerais. É uma vitória nossa, que somos votados em Belo Horizonte,
conhecemos a história de Belo Horizonte, ao lado dos Deputados
João Leite, Wander Borges e Délio Malheiros. Acredito que teremos
condições, se possível, antes do recesso, de aprovar esse projeto em
1º turno, o que vai, com certeza, garantir a continuação dessa
atividade tão importante para nossa cidade - historicamente,
culturalmente e economicamente. Enfim, é um mercado que faz parte
de Belo Horizonte. Em nossa última reunião da Comissão de Meio
Ambiente, tive a oportunidade de apresentar uma emenda, conforme
anunciado pelo Deputado João Leite, que também insere a questão
ambiental no bojo desse projeto. Essa emenda foi acatada pelo ilustre
relator, Deputado Rômulo Veneroso. Podem estar certos, Deputados
João Leite, Wander Borges, Ademir Lucas e Délio Malheiros, de que
amanhã estaremos em Ouro Preto, com muita satisfação, para
aprovar esse projeto e dar condições para que seja apreciado pelos
Deputados aqui, em Plenário. Não temos dúvida alguma de que, por
sua importância, será aprovado por todos nós, Deputados. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, os Deputados que me
antecederam neste microfone foram fiéis ao que de fato aconteceu.
Os Deputados Fábio Avelar, Ademir Lucas, Wander Borges, todos os
Deputados que estiveram em Santa Tereza, especialmente o João
Leite, perceberam a angústia dos comerciantes quando, de forma
truculenta, a Prefeitura de Belo Horizonte invadiu o Mercado de Santa
Tereza, sem portar nem uma ordem judicial sequer, e, daquele espaço
pago, contratado pelos comerciantes, foram os mesmos enxotados de
suas lojas, com prejuízos desmedidos, em uma ação truculenta da
Guarda Municipal, comandada pela Prefeitura, e jogados para o meio
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da rua. Agora, à noite, tivemos notícia de que o Desembargador Célio
César Paduani, expoente da magistratura mineira, quando despachou
no processo, foi claro em sua decisão e reconheceu que aquele ato de
arbitrariedade, aquele ato de prepotência merecia a mais pronta
censura. E foi o que o Desembargador fez quando reintegrou na
posse aqueles comerciantes, muitos dos quais estão no mercado há
mais de 33 anos. A Prefeitura, desrespeitosamente, não só em
relação aos comerciantes, como também em relação ao patrimônio
público e à cidade de Belo Horizonte, colocou para fora aqueles que
legitimamente ocupavam os espaços públicos. Assim, Sr. Presidente,
faço coro com os demais Deputados desta Casa na luta em prol do
mercado, em prol do direito, em prol do patrimônio da cidade de Belo
Horizonte. Que a Prefeitura tome isso como exemplo.

O Deputado Hely Tarqüínio - Também queremos fazer apologia às
palavras dos Deputados João Leite, Fábio Avelar e Délio Malheiros,
que tanto lutam pela condição do microecossistema, do sistema
ecológico de Belo Horizonte, e não só ecológico. Quando digo
ecológico, refiro-me também à demografia, que faz a história, a
cultura, no caso do Mercado de Santa Tereza. Também pensamos
que a forma com que aqueles comerciantes foram colocados para fora
é antidemocrática; não é dessa forma que se faz, ainda que o Prefeito
tenha um projeto para colocar ali um restaurante popular ou a Guarda
Municipal. O povo de Belo Horizonte já vive procurando guetos para
ter segurança, para a parte cultural, para viver em paz, uma
convivência da cultura da cidade. Entendemos que não é dessa forma
que se governa. Desse jeito, como fica o PT, que prega tanto a
socialização? Isso é anti-social. Para ele, representante do PT e
Prefeito com bom conceito, isso pega mal. Na Comissão de
Constituição e Justiça, fomos o relator e procuramos o contraponto,
para ver se aquilo era possível ou não, se era legislação concorrente
ou não. Há um decreto de 1975 que nos dá o direito, na Assembléia
Legislativa, de elaborar lei sobre o tombamento, a conservação do
espaço histórico e cultural do Mercado Santa Tereza, que, cada vez
mais, será cultivado pelo povo de Belo Horizonte. Estamos felizes com
a liminar. Quando se fala em liminar, é porque o Poder Judiciário
procurou o contraditório, buscando a solução algébrica dos direitos,
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dos deveres, da liberdade e dando oportunidade a todos de viverem o
espaço de Belo Horizonte, no caso, o Mercado Santa Tereza. Portanto
parabéns aos Deputados que lutaram por esse projeto, por essa
conquista. O projeto tramitará, será aprovado, e enfim se materializará
o desejo de continuação da cultura e da história de Belo Horizonte.

O Deputado Wander Borges - Quero apenas aproveitar a
oportunidade para dizer que o Desembargador, ao estabelecer o
contraditório, assegura ao poder público municipal a condicionante da
reflexão, que talvez seja a de tomar outra decisão. Nós, Deputados, e
o poder público, representante legítimo da sociedade, temos até o
dever de voltar atrás em algumas decisões que considerávamos
coerentes, mas, no final, não se mostram tão eficazes.
Conseqüentemente, essa liminar fará com que o poder público de
Belo Horizonte faça um reexame dos seus reais objetivos acerca do
Mercado de Santa Tereza e do Mercado Distrital do Cruzeiro.
Estamos satisfeitos com a decisão do Desembargador e esperamos
que venha o melhor para a população de Belo Horizonte, sobretudo
para os que trabalham nesses dois mercados. Obrigado.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 2º 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
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. 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 68/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Paulo Guedes - Presidente Deputado Doutor Viana,

Deputadas e Deputados, quero agradecer a todos os companheiros a
aprovação desse importante projeto, que altera a lei que dispõe sobre
o Fhidro.

Na forma do Substitutivo nº 1, o projeto acolheu conclusões do VI
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Fórum das Águas para o Desenvolvimento Sustentável de Minas
Gerais e recebeu o apoio entusiasmado de todos os comitês para a
recuperação das bacias hidrográficas no Estado.

Para os que há anos lutam pela liberação dos recursos do Fhidro,
esse projeto representa avanço e possibilidade de financiamento para
mais de 120 projetos apresentados pelos comitês de bacias.

Os comitês de bacias hidrográficas tornaram-se os principais
parceiros na tramitação desse projeto. Eles representam, em relação
aos nossos recursos hídricos, o espaço de participação dos usuários,
da sociedade civil organizada, dos representantes de governos
municipais, estaduais e federal, constituindo-se no fórum de decisão
no âmbito de cada bacia hidrográfica.

Nas discussões sobre o projeto que aconteceram nesta Casa, os
comitês foram unânimes em afirmar que o Fhidro precisava de mais
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, começou a ser efetivado apenas em 2006, assim mesmo
com muitas restrições. Ele pode financiar projetos diversos ou
programas a fundo perdido. Os projetos são submetidos à comissão
de análise do Igam, ao Grupo Coordenador do Fhidro e ao BDMG.

Só para este ano, o Fhidro dispõe de cerca de R$59.000.000,00
para executar os diversos projetos. Esta semana foram aprovados 12
dos 18 projetos analisados. Ainda são poucos os aprovados, se
comparados com os 120 apresentados. Penso que o Grupo
Coordenador do Fhidro deve avançar na definição de prioridades
entre as bacias e de como devem ser aplicados os recursos do Fundo.
Sabemos que os dispositivos da Lei nº 15.910, que criou o Fhidro,
ainda travam a liberação de recursos para os projetos das bacias
hidrográficas, e facilitar a liberação de recursos é a principal alteração
produzida pelo projeto aprovado agora por esta Casa.

Quero dizer que tenho recebido diversas manifestações de apoio às
modificações à lei do Fhidro por parte de todos os comitês de bacias,
e sua aprovação representa um grande passo no aperfeiçoamento
dessa lei tão importante para os recursos hídricos em nosso Estado.
Mais uma vez, agradecemos o apoio e a compreensão de todas as
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Comissões e do Plenário desta Casa por aprovar um projeto tão
importante para nosso Estado e para o desenvolvimento sustentável e
a recuperação de nossas bacias hidrográficas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
318/2007, do Deputado Domingos Sávio, que autoriza o Poder
Executivo a reverter ao Município de Pimenta o imóvel que especifica.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 318/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 425/2007, do Deputado
Leonardo Moreira, que torna obrigatória a afixação de cartazes nos
terminais rodoviários e estações ferroviárias, contendo os termos
relativos a transporte da Lei Federal nº 10.741, de 2003, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. A Comissão do
Trabalho 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
425/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 933/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Pará de Minas os imóveis que especifica. A Comissão de
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 933/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.014/2007, do
Governador do Estado, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado
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de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao Estado de Minas Gerais 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. Com a palavra, para discutir, o Deputado Weliton
Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, voto favoravelmente a
esse projeto para a doação de terreno da Cemig ao governo do
Estado. Mas muito me estranha essa necessidade, já que a Cemig
teve um lucro, só nos três...

O Sr. Presidente - É Fhemig, Deputado Weliton Prado. Peço a V.
Exa. que não saia do tema.

O Deputado Weliton Prado - Quero agradecer ao Presidente o
pronunciamento. A princípio, entendi Cemig. O faturamento da Cemig
foi de R$400.000.000,00.

O Sr. Presidente - É, mas V. Exa. está iluminado demais.
O Deputado Weliton Prado - A Cemig é uma das energias mais

caras do Brasil, e estamos nos empenhando para impedir o reajuste
solicitado por ela, de 20% nas tarifas de energia elétrica - a empresa
entrou com um recurso na Agência Nacional de Energia Elétrica.
Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência pede ao Deputado Weliton Prado
que respeite o Regimento Interno. Concedemos a palavra para que a
matéria proposta seja discutida dentro do Regimento Interno. Com a
palavra, para discutir, o Deputado Ademir Lucas.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, apoiamos a iniciativa do
Governador no caso dessa doação. O Deputado Weliton Prado estava
um tanto ou quanto ansioso ao ouvir Cemig em vez de Fhemig. Claro
que a Fhemig não tomaria essa atitude, como ele disse, deletéria.

O Sr. Presidente - A Presidência pede à V. Exa. que se limite a
discutir o tema em questão.

O Deputado Ademir Lucas - O nosso novo assessor, Tilden
Santiago, não permitirá que isso aconteça. Até aproveito a
oportunidade para dizer que, com essa adesão do PT à base aliada,
deveria ser declarada a vacância da Liderança da Minoria, porque
agora o PT é do governo. O Tilden é Deputado Federal, ex-Presidente
do PT em Minas e agora assessor.
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O Sr. Presidente - Pedimos desculpas ao Deputado Ademir Lucas,
mas como V. Exa. também transgrediu a norma regimental, fomos
obrigados a cortar o microfone. 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. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 1.014/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.143/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Poços de Caldas 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.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 351/2007, do Deputado Doutor Viana, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro por parte
dos estacionamentos no âmbito do Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Defesa
do Consumidor 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 351/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Defesa
do Consumidor.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Discussão, em 1° turno,
do Projeto de Lei no 386/2007, do Deputado Sebastião Helvécio, que
autoriza o Poder Executivo a doar o terreno que especifica à
Associação Comunitária Vida e Trabalho, no Município de Peçanha. A
Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apres enta. A Comissão
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de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n°1, da Comissão de Justiça. Em dis cussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 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 386/2007 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

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

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 11, às 9 e
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/7/2007

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

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
22/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em
2º turno, do Projeto de Lei nº 176/2007; aprovação na forma do
vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
722/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.027/2007; aprovação - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.028/2007; aprovação na forma do
vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.141/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
139/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Questão 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 -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
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Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - 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 - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira
- Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h12min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

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

reunião os Projetos de Lei nºs 68, 318, 351, 386, 425, 933, 1.014 e
1.143/2007, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à
noite.

Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
22/2007, do Deputado Ivair Nogueira, que dispõe sobre critério para
crédito do valor adicionado na situação que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 22/2007 na forma do vencido em 1º turno. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 176/2007, do Deputado
Gustavo Valadares, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Santa Maria do Suaçuí imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 176/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 722/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Itaguara o imóvel que menciona. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. A Comissão do Trabalho 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 722/2007 na forma do vencido em 1º
turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.027/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao Município de Delta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
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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 1.028/2007, do
Governador do Estado, que dá nova redação ao parágrafo único do
art. 1º da Lei nº 7.013, de 22/6/77, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Município de São Lourenço. 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 1.028/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.141/2007, do
Deputado Alberto Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Pains o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 139/2007, do Deputado
Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a obrigatoriedade de vigilância
nas agências bancárias situadas no Estado durante o período em que
ofereçam o serviço de auto-atendimento por meio de caixa eletrônico
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. As Comissões de Segurança Pública 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 139/2007 na forma do Substitutivo nº
1. À Comissão de Segurança Pública.
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Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, como há outras matérias na

pauta com algumas divergências e não há quórum para a votação,
solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para 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 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 5/7/2007
Às 9h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite, Ruy Muniz, Weliton
Prado e Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por
indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Getúlio Neiva. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ruy
Muniz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a realizar audiência
pública para obter esclarecimentos sobre a situação de famílias que
ocupam imóvel localizado no Bairro Serra, nesta Capital, objeto de
processo de reintegração de posse ajuizado pela Associação de
Mutuários da Encol, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Avair Salvador de Carvalho,
Presidente da Câmara Municipal de Contagem, encaminhando cópia
de moção do Vereador Gustavo Gibson, em que apresenta
congratulações a esta Comissão pela desativação do 5º Distrito
Policial, no Bairro Retiro; Lucas Figueiredo, encaminhando cópia do
“Livro do Terrorismo no Brasil”; Luciano de Paula Ribeiro, pedindo
ajuda com relação a seu processo criminal; Totó Teixeira, Presidente
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da Câmara Municipal de Belo Horizonte, publicado no “Diário do
Legislativo” de 28/6/2007. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Carlos Henrique Cardoso Medeiros,
Secretário Adjunto de Políticas Urbanas de Belo Horizonte,
representando o Sr. Murilo de Campos Valadares, titular dessa Pasta;
Heverton Flávio Ronconi da Rocha, Defensor Público; Mário Higuchi,
Promotor de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos; José Mariano
Lana, representante do Fórum de Moradia do Barreiro; Bruno Vieira,
Coordenador do Fórum de Moradia do Barreiro; e da Sra. Sarah de
Souza Otoni, representante das Brigadas Populares - Frente de
Moradia, 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
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (8), em que pede seja
solicitada à Cemig listagem dos trabalhadores dessa empresa e dos
terceirizados que tenham se acidentado em trabalho isolado de
eletricista no período de 1999 a 2007; sejam solicitadas providências à
Corregedoria da Polícia Militar, à Ouvidoria de Polícia, ao
Comandante-Geral da PMMG, à Delegacia adida ao Juizado Especial
Criminal de Belo Horizonte e à Promotoria de Defesa dos Direitos
Humanos com relação a denúncia de violência que teria sido praticada
contra a Sra. Regina Célia Abade por policiais militares, no interior da
loja Ponto Frio, nesta Capital, em 19/6/2007; seja realizada audiência
pública no dia 12/7/2007, com convidados que menciona, para obter
esclarecimentos sobre violência que teria sido praticada contra a Sra.
Regina Célia Abade; e seja realizada visita, com convidados que
menciona, ao acampamento João de Barro, nesta Capital; Durval
Ângelo e Luiz Tadeu Leite (4), em que pedem sejam solicitadas
providências ao Secretário de Defesa Social com relação à qualidade
da comida servida aos presos da cadeia pública de Manhuaçu e à
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liberação de recursos para a construção e implantação da Apac de
Manhuaçu; seja solicitado ao Juiz da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Manhuaçu que garanta o atendimento e o tratamento
médico de Salustrano Silva Campos e Giliarde de Souza e Silva,
presos na cadeia pública dessa cidade; e seja solicitada ao Defensor
Público Geral a designação ou o remanejamento de Defensores
Públicos para a Comarca de Manhuaçu; Ruy Muniz, em que pede
sejam solicitadas providências ao Prefeito Municipal e ao Secretário
de Habitação de Belo Horizonte para garantir às famílias da ocupação
João de Barro o pagamento de aluguéis, em caso de desocupação a
partir da cassação de liminar vigente, até que as famílias sejam
incluídas em algum programa de habitação popular dessa
municipalidade; João Leite, em que solicita seja encaminhada à
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte manifestação de protesto
contra o fechamento do Mercado Distrital de Santa Tereza, nesta
Capital, efetuado hoje pela Guarda Municipal; e sejam solicitadas
providências à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público com
relação a esse fechamento; João Leite e Fábio Avelar, em que
solicitam seja realizada visita ao Mercado Distrital de Santa Tereza
para verificar a situação em que se encontram os comerciantes ali
estabelecidos; Carlin Moura, em que solicita a esta Comissão que
tome providências quanto a perseguições e ameaças de morte que
teriam sido praticadas contra agricultores familiares de Capelinha
pelos fazendeiros da região; e da Deputada Maria Lúcia Mendonça,
em que solicita a esta Comissão que tome providências quanto a
agressões que teriam sido praticadas contra a Vereadora Tereza
Cristina Machado Braga Garcia pelo Vereador Agostinho Félix, na
Câmara Municipal de Rio Acima. 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 julho de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Ruy Muniz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 143/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 143/2007, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 194/2003, a requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, visa declarar de utilidade pública o Museu de Arte Sacra
da Paróquia de São Francisco de Paula de Ouro Fino, com sede no
Município de Ouro Fino.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo”, em 3/3/2007 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 143/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação do Museu de Arte Sacra da Paróquia de São Francisco de
Paula de Ouro Fino, entidade sem fins lucrativos, dotada de
personalidade jurídica, que funciona há mais de um ano e não
remunera os cargos de sua direção.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade determina, em seu art. 23,
que nenhum cargo dos membros dirigentes da associação será
remunerado; e, no art. 25, que, em caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados ao Museu de Arte Sacra da
Paróquia de São Francisco de Paula de Ouro Fino.

Portanto, o projeto de lei em análise atende aos requisitos pelos
quais as associações e fundações constituídas no Estado podem ser
declaradas de utilidade pública, enunciados no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998.

Entretanto, apresentamos a Emenda nº 1, que dá nova redação ao
art. 1º do projeto de lei para adequar o nome da entidade ao constante
no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 143/2007, com a seguinte Emenda nº
1.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Museu
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de Arte Sacra da Paróquia de São Francisco de Paula de Ouro Fino,
com sede no Município de Ouro Fino.”.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.197/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Associação de Apoio
Comunitário do Conjunto Habitacional do Bairro Vale Verde, com sede
no Município de Timóteo.

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 1.197/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Apoio Comunitário do Conjunto Habitacional do
Bairro Vale Verde, com sede no Município de Timóteo, cuja finalidade
principal é desenvolver atividades que possam contribuir para o
desenvolvimento dos moradores do referido conjunto e bairro.

Em vista do seu propósito, promove cursos de capacitação
profissional e encaminha os diplomados para empregos; oferece
atendimento a crianças, gestantes e idosos; distribui alimento,
remédio e roupa para os mais necessitados. Dessa forma, combate de
forma concreta e eficaz a fome e a pobreza na região em que atua.

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

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

nº 1.197/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.211/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Bráulio Braz,
objetiva declarar de utilidade pública a Creche Obra Unida Casa da
Menina, com sede no Município de Muriaé.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e legal
com a Emenda n° 1, que apresentou. Vem ela agora a este órgão
colegiado, para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.211/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Obra Unida Casa da Menina, entidade civil sem fins
lucrativos, que busca desenvolver no Município de Muriaé importante
trabalho na área da assistência social em benefício de crianças e
adolescentes do sexo feminino que estejam na faixa etária de 2 a 15
anos.

Para atingir seus objetivos programáticos, procura garantir-lhes o
direito de acesso à educação, à saúde e ao lazer, além de
proporcionar abrigo e assistência médica aos mais necessitados.
Assim, capacita-os para o exercício da cidadania e contribui para
melhoria da sua qualidade de vida.

Somente com o objetivo de adequar o nome da entidade à forma
consignada no art. 1º do seu estatuto, foi apresentada a Emenda nº 1,
pelo que ela está habilitada a receber o título de utilidade pública.

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

1.211/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2006.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.234/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela

visa a declarar 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.

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 1.234/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Mobilizadora de Ações e Resgate à Cidadania das
Crianças e Itinerante 4 de Agosto, com sede no Município de Coronel
Fabriciano, que possui como finalidade primordial assegurar-lhes o
bem-estar e a dignidade.

Na consecução de seus objetivos, desenvolve ações nas áreas da
educação e da saúde; presta assistência aos familiares dos seus
assistidos; promove a realização de pesquisas e projetos de interesse
social; 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 1.234/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.258/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a entidade denominada
Ação Social Ágape - ASA -, com sede no Município de Belo Horizonte.
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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 deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.258/2007 pretende declarar de utilidade pública

a entidade denominada Ação Social Ágape, com sede no Município de
Belo Horizonte, que tem por finalidade a implantação e o
acompanhamento de programas que visem ao desenvolvimento
social, cultural e educacional. Em vista do seu propósito, luta pela
criação de creches, centros de treinamento, hospitais, clínicas
médicas, odontológicas, asilos, orfanatos e escolas
profissionalizantes, mas possui iniciativas que valorizam o ensino
infantil, fazendo o acompanhamento e o registro do desenvolvimento
da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, em
complemento à ação da família e do Estado.

No ano de 1999, fundou o Instituto Educacional Ágape, que desde
então funciona como creche e pré-escola, orientado pelos princípios
que norteiam a entidade mantenedora.

Isto posto, acreditamos ser a Ação Social Ágape merecedora do
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos ela aprovação do Projeto de Lei nº

1.258/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.272/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Catadores do Vale do
Paraopeba, com sede no Município de Brumadinho.

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

O Projeto de Lei nº 1.272/2007 pretende declarar de utilidade pública
a Associação de Catadores do Vale do Paraopeba, com sede no
Município de Brumadinho, que tem por finalidade defender os
interesses, os direitos e as demandas dos catadores dessa região.
Promove ainda o desenvolvimento integral da criança em especial,
atende às necessidades dos filhos dos catadores e das crianças
marginalizadas, promovendo sua condição econômica e sociocultural
do País, a fim de retirá-las do trabalho infantil. Contribui para o
estabelecimento de políticas públicas e implantação de programas
intersetoriais, objetivando garantir a universalidade e a qualidade dos
cuidados dispensados às crianças, bem como a proteção de suas
famílias, produzindo dessa forma as oportunidades de acesso aos
bens socioculturais necessários ao seu desenvolvimento.

Na busca da concretização de seu compromisso estatutário,
promove reuniões, círculos de estudos, conferências, debates, cursos,
palestras e seminários visando à divulgação dos resultados obtidos na
execução de seus projetos, à troca de informações e conhecimentos
sobre reciclagem e à preservação do meio ambiente.

A referida entidade também presta serviços gratuitos permanentes,
sem discriminação de clientela, na área específica de sua atuação,
pelo que é merecedora do título de utilidade pública.

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

1.272/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.286/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe
objetiva instituir o Diploma Prefeitura Municipal Amiga do Meio
Ambiente.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno, a
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proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/6/2007 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.286/2007 tem por finalidade instituir o Diploma

Prefeitura Municipal Amiga do Meio Ambiente, a ser concedido
anualmente, no dia 5 de junho (Dia Mundial do Meio Ambiente) à
Prefeitura Municipal que desenvolver de forma mais significativa
projetos e ações que visem a melhorar as condições do meio
ambiente no âmbito de seu território.

Segundo o autor, a medida ora proposta objetiva incentivar os
administradores municipais a darem maior ênfase a questões
ecológicas em seus Municípios pelo incremento de políticas públicas
de fiscalização e de preservação do meio ambiente.

O exame da competência legislativa para instituir data comemorativa
nos remete ao art. 22 da Constituição da República, que enuncia as
matérias de iniciativa exclusiva da União, e ao art. 30, que estabelece
ser da competência dos Municípios legislar sobre matéria de interesse
local e suplementar as normas federais e estaduais.

Observada aí a inexistência de qualquer referência à matéria de que
trata a proposição sob exame, e levando-se em conta que o § 1º do
art. 25 estabelece que são reservadas aos Estados as competências
que não lhes sejam vedadas pelo Texto Constitucional, infere-se que
a eles é facultado legislar sobre a instituição de data comemorativa,
em decorrência de competência residual.

Ademais, a Constituição do Estado, no art. 66, enumera as matérias
de iniciativa privativa dos Chefes de cada Poder, do Tribunal de
Contas e do Ministério Público, sem mencionar a matéria constante no
projeto de lei em análise. Portanto, o processo legislativo pode ser
deflagrado por qualquer membro desta Casa.

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

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.286/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely
Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.299/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe
tem como objetivo dar denominação ao “campus” da Universidade do
Estado de Minas Gerais - Uemg -, em Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/6/2007 e
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 1.299/2007 visa dar a denominação de Professor

Darcy Ribeiro ao “campus” da Universidade do Estado de Minas
Gerais - Uemg -, situado no Município de Belo Horizonte.

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 nossa Lei
Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadrem no campo privativo da União ou do
Município. Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio
da iniciativa reservada aos titulares dos Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo
adequada a apresentação do projeto por membro desta Casa.

Embora, à luz dos dispositivos mencionados, possa-se inferir, como
regra geral, que o ato de dar denominação a próprios públicos não
constitui assunto de competência privativa da União ou do Município,
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podendo ser objeto de disciplinamento jurídico por parte do Estado
membro, devemos observar que, no caso, trata-se de dar nome a um
dos “campi” da Uemg, que, nos termos do art. 1º da Lei Delegada nº
91, de 2003, é uma autarquia de regime especial, dotada de
autonomia administrativa e patrimônio próprio.

Nessa condição, ela pode denominar suas unidades sem necessitar
para isso de autorização ou determinação legal de qualquer outro
órgão ou Poder, pelo que a proposição sob comento contém vício
insanável.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.299/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.320/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Senhora da Paz,
com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 29/6/2007 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 1.320/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Comunitária Senhora da Paz, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
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funciona há mais de um ano e sua diretoria é 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. 12, que as atividades dos Diretores e Conselheiros serão
inteiramente gratuitas; e, no parágrafo único do art. 26, 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.

Como o Município sede da entidade é Santa Luzia, e não, Belo
Horizonte, como consta no projeto, cumpre-nos apresentar, a seguir, a
Emenda nº 1, para sanar o erro.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.320/2007 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

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

Senhora da Paz, com sede no Município de Santa Luzia.”.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.321/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a entidade Projeto Semear Esperança de
Carbonita, com sede nesse Município.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/6/2007, 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 1.321/2007 pretende declarar de utilidade pública

a entidade Projeto Semear Esperança de Carbonita, entidade



1312

constituída e em funcionamento há mais de um ano, com
personalidade jurídica e cuja diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de seus
cargos.

Além disso, o parágrafo único do art. 14 de seu estatuto determina
que os membros da assembléia geral, do conselho de administração,
do conselho fiscal e da diretoria da entidade não podem ser
remunerados a nenhum título, sendo-lhes vedada a distribuição de
lucros, bonificações, vantagens ou benefícios; e o parágrafo único do
art. 29 dispõe que, sendo ela dissolvida, suas receitas e o patrimônio
social reverterão em benefício de entidades congêneres registradas
no Conselho Nacional de Assistência Social.

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
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.321/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.326/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Recreio - Apae -, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 30/6/2007 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 1.326/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Recreio.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas



1313

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 e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo § 2º do art. 14,
que as atividades dos seus dirigentes serão inteiramente gratuitas, e
pelo parágrafo único do art. 46, que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituições congêneres,
com personalidade jurídica, registradas no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.326/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.337/2007
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório
De autoria dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Getúlio Neiva, o

projeto de lei em epígrafe tem por objetivo instituir a Comenda Teófilo
Otôni.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, e considerada jurídica, constitucional e legal na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Agora, compete a este
órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao mérito, nos termos do
art. 102, II, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.337/2007 institui a Comenda Teófilo Otôni para

homenagear pessoas e instituições que se tenham dedicado ao
desenvolvimento político, cultural, econômico e social das regiões
Norte e Nordeste de Minas Gerais - Vales do Jequitinhonha e Mucuri -
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e Norte de Minas. Essa condecoração será concedida, anualmente,
pelo Governador do Estado, no dia 27 de novembro, data de
nascimento de Teófilo Otôni, em cerimônia a ser realizada,
alternadamente, no Município do Serro e de Teófilo Otôni.

Inicialmente, é preciso ressaltar que Teófilo Benedito Otôni, nascido
na Vila do Príncipe, atual Município do Serro, foi um atuante cidadão,
que exerceu atividades como jornalista, político e empresário. Como
jornalista, participou da publicação do primeiro periódico da Vila do
Príncipe, “Sentinella do Serro”, em 1830.

Em sua atuação política, foi um dos principais líderes da Revolução
Liberal de 1842, além de Deputado Provincial por Minas Gerais,
Deputado-Geral e Senador do Império do Brasil, de 1864 a 1869, e
fundador do Município que leva seu nome.

Como empreendedor, dedicou-se ao desbravamento do Nordeste
mineiro, realizando feitos como a fundação da Estrada de Ferro Bahia
- Minas e da Companhia de Comercio e Navegação do Mucuri,
visando à navegação do rio Mucuri e promovendo o desenvolvimento
de várias vilas localizadas em suas margens.

Os autores da proposição em análise esclarecem que a criação da
Comenda Teófilo Otôni decorre da análise de indicadores sociais das
regiões dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas.
Os índices que refletem a qualidade de vida dos mineiros atestam que
essas áreas devem ser consideradas prioritárias na implementação de
políticas públicas no Estado e de ações desvinculadas do poder
público.

A valorização e o apoio de ações eficazes para proporcionar acesso
aos serviços de infra-estrutura, transportes, energia,
telecomunicações e saneamento, assim como minimizar o
analfabetismo e a mortalidade infantil, são o objetivo da distinção que
se pretende criar por meio do projeto de lei em tela.

As condições sociais das citadas regiões, que exigem ações
assertivas em prol de seu desenvolvimento econômico, cultural e
social, torna a proposta em análise oportuna e meritória.

Ressalte-se que o substitutivo apresentado tem como finalidade
essencial suprimir alguns comandos desnecessários do projeto.

Conclusão
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Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 1.337/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Wander Borges, Presidente - João Leite, relator - Elisa Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 7/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei complementar
em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei
Complementar nº 6/2003, altera a Lei Complementar nº 33, de 29 de
junho de 1994, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas
e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

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

Fundamentação
O projeto em exame objetiva introduzir dois parágrafos no art. 41 da

Lei Complementar nº 33, de 1994, a qual dispõe sobre a organização
do Tribunal de Contas. O § 1º determina a uniformização, pelo
Tribunal, das orientações relativas à prestação de contas dos recursos
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e Valorização do Magistério - Fundef -, ao passo que o § 2º
estabelece a obrigatoriedade de o Tribunal incluir nas instruções,
como elemento integrante da prestação de contas da aplicação dos
recursos do Fundef, parecer dos Conselhos de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo.

O Fundo de que se cogita foi instituído por determinação do art. 60,
§ 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da
Carta Magna, introduzido pela Emenda à Constituição nº 14, de 1996.
Foi criado com a finalidade de assegurar que os Estados, o Distrito
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Federal e os Municípios destinem não menos de 60% dos recursos
vinculados à educação, previstos no art. 212 da Constituição da
República, para a manutenção e o desenvolvimento do ensino
fundamental, visando à universalização de seu atendimento e à
remuneração condigna do magistério. A regulamentação desse Fundo
ocorreu com a promulgação da Lei Federal nº 9.424, de 1996, a qual
prevê, no art. 4º, a criação de conselhos fiscalizadores do Fundo, que
farão o acompanhamento e o controle social sobre a repartição, a
transferência e a aplicação de seus recursos. No art. 11, a referida lei
estabelece que os Tribunais de Contas criarão mecanismos
adequados à fiscalização do cumprimento pleno de seus dispositivos
e do disposto no art. 212 da Constituição da República.

Entretanto, por força da Emenda à Constituição nº 53, de 2006, a
qual alterou o art. 60 do ADCT da Lei Maior, a par de outras
disposições, o Fundef foi substituído pelo Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – Fundeb. O inciso I desse art. 60
determina que a distribuição dos recursos entre o Distrito Federal, os
Estados e os Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito
de cada uma dessas entidades federadas, do referido Fundo, de
natureza contábil. Posteriormente, foi editada a Lei Federal nº 11.494,
de 2007, que regulamenta o Fundeb. O art. 26, II, dessa lei prevê a
competência dos Tribunais de Contas dos Estados para a fiscalização
e o controle referentes ao cumprimento do disposto no art. 212 da
Constituição Federal, principalmente no tocante à aplicação da
totalidade dos recursos dos Fundos. Igualmente, o “caput” do art. 27
da mencionada lei federal estabelece que essas entidades federadas
prestarão contas dos recursos dos Fundos conforme os
procedimentos adotados pelos Tribunais de Contas competentes,
respeitada a regulamentação aplicável. Ademais, o parágrafo único do
art. 27 determina que “as prestações de contas serão instruídas com
parecer do conselho responsável, que deverá ser apresentado ao
Poder Executivo respectivo em até 30 dias antes do vencimento do
prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no “caput”
deste artigo” (grifo nosso).

A Lei nº 11.494 estabelece também que os Estados e os Municípios
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deverão criar conselhos com o objetivo de controlar a distribuição, a
transferência e a aplicação dos recursos do Fundeb.

Verifica-se, assim, que o projeto em questão vem ao encontro do
que estabelece a legislação federal, adequando-se às suas
determinações. Ressalte-se que o Tribunal de Contas, tomando por
base a lei federal que trata do Fundef, editou a Instrução Normativa nº
8/2004, que vem, justamente, orientar a prestação de contas dos
recursos do Fundo pelo Estado e pelos Municípios, da maneira como
pretende este projeto de lei complementar, “ex vi” do § 2º do art. 11 e
do inciso II do § 1º do art. 12 da referida instrução normativa,
transcritos a seguir:

“Art. 11 - (...)
§ 2º - O Conselho responsável pelo acompanhamento e controle

social do Fundef deverá elaborar, mensalmente, relatório
circunstanciado de toda movimentação dos recursos recebidos e sua
aplicação.

(...)
Art. 12 - (...)
§ 1º - Os Municípios deverão providenciar, também, os seguintes

demonstrativos, para fins de verificação por ocasião de inspeção:
(...)
II - relatório circunstanciado de toda movimentação dos recursos

recebidos do Fundef e sua aplicação, elaborado pelo Conselho
responsável pelo acompanhamento e controle social do Fundef, na
forma do § 2º do art. 11 desta instrução”.

Cumpre ressaltar que o ato normativo em questão substituiu a
Instrução Normativa nº 2, de 2002, a qual não previa o relatório dos
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundef como
elemento integrante da prestação de contas.

O simples fato de tal providência constar de ato interno editado pela
Corte de Contas do Estado não constitui obstáculo a que esse
comando seja erigido no plano da legislação complementar, pois o
que se pretende, em última instância, é elevar o nível hierárquico
desse comando normativo no intuito de ampliar seu alcance jurídico.
Assim, a providência impositiva passaria a ter o “status” de lei
complementar, que, como se sabe, só pode ser aprovada pelo voto da
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maioria absoluta dos membros desta Casa. Conseqüentemente,
eventual modificação ou revogação desse preceito dependeria de
maioria qualificada, o que torna mais difícil a alteração ou supressão
desse comando normativo.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, não
há que se falar de ingerência do Parlamento nos assuntos de
competência do Tribunal de Contas, pois o projeto sob comento
apenas reproduz uma providência que já consta de decisão interna do
próprio Tribunal. Nesse caso, está-se diante de uma simples opção
política deste Poder Legislativo por tratar do assunto na lei
complementar que organiza a instituição, o que não se confunde com
interferência em seara alheia. Não se trata, portanto, de fixação de
uma nova atribuição à Corte de Contas, pois esta já havia deliberado
sobre a providência em questão.

Todavia, torna-se necessário ajustar a proposição à legislação
federal superveniente, a saber, a Lei nº 11.494, de 2007,
especialmente no tocante à denominação do Fundef, que foi
substituído pelo Fundeb, além de ajustar a matéria aos parâmetros da
boa redação legislativa. Para tanto, apresentamos, na conclusão
desta peça opinativa, o Substitutivo nº 1.

Finalmente, cumpre-nos ressaltar que esse mesmo entendimento foi
manifestado pela Comissão de Constituição e Justiça na legislatura
passada, no exame da matéria em análise, que foi objeto do citado
Projeto de Lei Complementar nº 6/2006.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei Complementar nº 7/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta parágrafos ao art. 41 da Lei Complementar nº 33, de 29

de junho de 1994, que dispõe sobre a organização do Tribunal de
Contas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 41 da Lei Complementar nº 33, de 29 de junho de

1994, fica acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º:
“Art. 41 - (...)
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§ 1º - O Tribunal uniformizará as orientações relativas à prestação
de contas dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
Fundeb.

§ 2º - O Tribunal incluirá, obrigatoriamente, em suas instruções,
como elemento integrante da prestação de contas da aplicação dos
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb -,
parecer dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do
Fundeb.”.

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

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 21/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº
84/2006, “altera o art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março
de 2002, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social
dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 11/5/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 192, c/c o art.
102, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a juridicidade, a
constitucionalidade e a legalidade da proposição.

Fundamentação
A proposição tem por escopo alterar a alínea “b” do inciso I do art. 8º

da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.
O art. 8º da mencionada lei assegura aposentadoria ao servidor

integrante do Regime Próprio de Previdência Social nas condições
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que menciona, sendo que a citada alínea “b” do inciso I desse
dispositivo assegura aposentadoria aos 55 anos de idade e 30 anos
de contribuição, se homem, e 50 anos de idade e 25 anos de
contribuição, se mulher, para o professor que comprove tempo de
efetivo exercício exclusivamente das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Pretende a proposição em exame estabelecer que os requisitos de
idade a que se refere a alínea “b” do inciso I do art. 8º se apliquem
também aos especialistas em educação no desempenho de atividades
educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação
básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do
exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de
coordenação e assessoramento pedagógico.

Tal proposta se baseia na Lei Federal nº 11.301, de 10/5/2006, que
altera o art. 67 da Lei nº 9.394, de 20/12/96, incluindo, para os efeitos
do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição
Federal, definição de funções de magistério.

É este o teor do art. 1º da lei federal citada:
“Art. 1º - O art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o atual
parágrafo único para § 1º:

‘Art. 67 - (...)
§ 2º - Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art.

201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério
as exercidas por professores e especialistas em educação no
desempenho de atividades educativas, quando exercidas em
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção
de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento
pedagógico’.”.

Ressalte-se que a Lei nº 9.394, de 1996, da qual faz parte o art. 67
acima transcrito, é a lei que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.

Incumbidos de examinar a proposição à luz dos preceitos
constitucionais pertinentes, notadamente no que concerne à
aposentadoria do servidor público, cumpre observar o que dispõe a
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Constituição da República a esse respeito.
Assim, o art. 61, § 1º, II, “c”, da Lei Maior, prescreve que são de

iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham
sobre servidores públicos da União e 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 único 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;” (grifos nossos).

Vê-se, portanto, que a iniciativa parlamentar, ao pretender estender
a aposentadoria especial para o especialista em educação básica, ou
seja, para outra categoria de servidores além do professor no efetivo
exercício do magistério, invade a competência constitucional
reservada, em caráter privativo, ao Chefe do Poder Executivo.

Por outro lado, faz-se mister ressaltar a pacífica jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à “inadmissibilidade do
cômputo para a aposentadoria especial do tempo de serviço prestado
fora da sala de aula: incidência da Súmula 726” (Agravo Regimental nº
490851/DF - Distrito Federal, julgado em 13/12/2006, relator: Ministro
Sepúlveda Pertence).

Entre outros julgados, a Suprema Corte assim se manifestou:
Ementa: “A jurisprudência consolidada desta Corte assentou que o

direito à aposentadoria integral dos professores pelo regime especial
só se aperfeiçoa quando cumprido totalmente o requisito temporal do
efetivo exercício em função de magistério” (Agravo de Instrumento nº
499278/SP - São Paulo, relatora: Ministra Ellen Gracie, julgado em
29/11/2005).

Ementa: “Orientação firmada pela Corte de que, para efeito de
aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de
serviço prestado fora da sala de aula: súmula 726. A súmula é
incidente e reflete a jurisprudência do Tribunal Supremo”. (Adin nº
2253/ES - Espírito Santo, julgada em 2/4/2004, relator: Ministro
Maurício Corrêa).
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Por último, ainda mencionamos mais duas decisões nesse sentido:
Ementa: “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 2º da Lei

Complementar Estadual 156/99. Aposentadoria Especial. Redução na
contagem de tempo de serviço. Funções de Diretor e Coordenador
Escolar. Inconstitucionalidade.

1. O § 5º do artigo 40 da Carta Federal prevê exceção à regra
constitucional prevista no artigo 40, § 1º, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’,
tendo em vista que reduz em cinco anos os requisitos de idade e de
tempo de contribuição para ‘o professor que comprove exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação
infantil e no ensino fundamental e médio’. 2. Funções de magistério.
Desempenho das funções exercidas em sala de aula. Não
abrangência da atividade-meio relacionada com a pedagogia, mas
apenas da atividade-fim do ensino. Dessa forma, os beneficiários são
aqueles que lecionam na área de educação infantil e de ensino
fundamental e médio, não se incluindo quem ocupa cargos
administrativos, como o de diretor ou coordenador escolar, ainda que
privativos de professor. 3. Lei Complementar Estadual nº 156, de
1999. Estende a servidores, ainda que integrantes da carreira de
magistério, o benefício da aposentadoria especial mediante redução
na contagem de tempo de serviço no exercício de atividades
administrativas. Inconstitucionalidade material. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente (Adin nº 2253/ES – Espírito
Santo, julgada em 25/3/2004, relator: Ministro Maurício Corrêa).

Ementa: “Aposentadoria especial de professores aos 25 anos de
efetivo exercício em funções de magistério (CF, art. 40, § 1º, III, ‘a’ e
‘b’ e § 5º): inadmissibilidade do cômputo para a aposentadoria
especial do tempo em que o professor estava afastado do magistério
para exercer função de ‘especialista em educação - orientadora
educacional’: precedente (Adin 2.253, Maurício Corrêa, DJ 7.5.2004)”
(Agravo Regimental nº 199160/DF – Distrito Federal, julgado em
15/2/2005, relator: Ministro Sepúlveda Pertence).

Por ser oportuno, ressaltamos que, nos termos da Lei nº 15.293, de
5/8/2004, que institui as carreiras dos profissionais de educação
básica do Estado, as atribuições dos cargos que compõem a carreira
de Especialista em Educação Básica estão previstas no seu Anexo II,
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não estando previsto exercício de docência na educação básica,
atribuído ao professor de educação básica, responsável pela regência
de turmas ou por aulas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei Complementar nº
21/2007.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 100/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.793/2005, a requerimento do Deputado Weliton
Prado, “dispõe sobre os direitos e deveres dos estudantes e das
entidades estudantis”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/2/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme mencionado, o projeto em exame resulta do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.793/2005, o qual, na
legislatura passada, submeteu-se à apreciação da Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com as emendas que
apresentou.

Nesta oportunidade, desarquivada a matéria, reiteramos os termos
consignados no referido parecer, cujo teor passamos a reproduzir.

O projeto em tela dispõe, de modo abrangente, sobre os direitos e
deveres dos estudantes e das entidades estudantis. Em geral, as
instituições de ensino costumam inserir nos respectivos regulamentos
tais direitos e obrigações. Trata-se, pois, de alçar à condição de lei
ordinária matéria normalmente tratada em nível regulamentar.

Do ponto de vista jurídico-constitucional, cumpre dizer que é lícito ao
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Estado legislar sobre a matéria na via da legislação concorrente, com
base no art. 24, inciso IX, a seguir transcrito:

“Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

(...)
IX - educação, cultura, ensino e desporto.”.
Ressalte-se, ainda, que inexiste, no caso, norma instituidora de

reserva de iniciativa a impedir que este Parlamento deflagre o devido
processo legislativo sobre a matéria.

Isso posto, deve-se dizer que o projeto apresenta algumas
impropriedades de natureza jurídico-constitucional que devem ser
reparadas. É o caso do art. 3º, que estabelece, de modo categórico,
as situações que ensejariam abono de falta, como, por exemplo,
participação em provas desportivas, eventos culturais, reuniões de
colegiados ou conselhos da instituição ou congressos estudantis,
nascimento de irmão, ato decorrente de religião professada pelo
estudante, entre outros. Entendemos que tal questão deve ficar
adstrita ao que dispuser o regulamento interno da instituição de
ensino, que, no uso da autonomia que lhe é assegurada pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, deve estabelecer os casos
e as situações que reputar justificadores da concessão do abono.

A propósito, há de se ressaltar que a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional é norma geral, de observância compulsória de
todos os Estados da Federação. De fato, em matéria educacional,
cabe à União editar as normas gerais, podendo os Estados
suplementá-las na via da legislação concorrente. Remarque-se que
um dos princípios vetores da legislação nacional é justamente o
resguardo da autonomia das instituições de ensino. Em razão disso,
propomos a supressão de todo o art. 3º do projeto.

Também o princípio da autonomia das instituições educacionais
opera como óbice ao disposto no art. 5º, o qual trata do regime
disciplinar dos estudantes, estabelecendo as penalidades disciplinares
a que estão sujeitos. Adentra-se, de modo evidente, o campo de
atuação autônoma do estabelecimento educacional.

Os arts. 6º ao 9º, por sua vez, tratam da organização e do
funcionamento das entidades estudantis. Ainda que seja para reiterar
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ditames já consignados na Constituição Federal, não é lícito ao
Estado legislar sobre o funcionamento de associações civis, por força
dos preceitos consignados no art. 5º da Constituição da República,
que asseguram, como um dos direitos e garantias fundamentais, a
plena liberdade de funcionamento dessas entidades, vedada qualquer
interferência estatal (incisos XVII, XVIII e XX, do art. 5º da
Constituição Federal). Assim, apresentamos emenda supressiva dos
dispositivos que abordam o assunto.

O art. 11 autoriza as instituições do Sistema Estadual de Educação
a celebrarem contrato de comodato, o que constitui uma
impropriedade jurídica, pois às instituições públicas é vedado contratar
sob a modalidade de comodato, à luz do disposto no art. 18 da
Constituição mineira. Por essa razão, sugerimos a supressão do art.
11.

Outra objeção é feita ao art. 12, que assegura a representação dos
estudantes nos órgãos colegiados e conselhos, consultivos e
deliberativos, das instituições educacionais, assim como nas
comissões instituídas para tratar de matérias relativas a ensino,
pesquisa e extensão, estabelecendo, inclusive, uma representação
proporcional mínima, variável conforme o nível de ensino em questão,
chegando a dois quintos do total de assentos nas instituições de
ensino superior. Parece-nos fora de dúvida que também aqui há
violação ao princípio da autonomia das instituições de ensino,
consagrado na referida Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, cujo âmbito de incidência, conforme visto, alcança todo o
território nacional. Assim, sugerimos a supressão do art. 12.

Entendemos, também, ser necessário suprimir o art. 15 do projeto,
segundo o qual fica assegurado o direito de paralisação de aulas
pelos estudantes, competindo à Assembléia Geral, por maioria
absoluta de votos, decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre
os interesses que se devam, por meio dela, defender. Trata-se de
questão extremamente delicada, que, a nosso juízo, não pode receber
o tratamento que lhe foi dado no projeto. A própria Constituição da
República, ao assegurar o direito de greve, condiciona seu regular
exercício aos termos estabelecidos em lei. A ausência de um
balizamento jurídico mais consistente pode conduzir a abusos que
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ocasionem prejuízos irreparáveis ao ensino, e essa é a razão pela
qual apresentamos emenda suprimindo esse artigo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 100/2007 com as
seguintes Emendas nºs 1 a 6.

Emenda nº 1
Suprima-se o art. 3º.

Emenda nº 2
Suprima-se o art. 5º.

Emenda nº 3
Suprimam-se os arts. 6º ao 9º.

Emenda nº 4
Suprima-se o art. 11.

Emenda n° 5
Suprima-se o art. 12.

Emenda nº 6
Suprima-se o art. 15.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 108/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, a proposição em análise,
fruto do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.947/2006, dispõe
sobre a inclusão na grade curricular do ensino médio da disciplina de
Noções Básicas de Primeiros Socorros e dá outras providências.

Distribuída para o exame preliminar da Comissão de Constituição de
Justiça, a proposição recebeu parecer pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Vem agora a esta Comissão, para receber parecer em 1º turno, nos
termos do art. 188 c/c a alínea “a” do inciso VI do art. 102, do
Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto em exame pretende incluir as noções de primeiros
socorros como disciplina da grade curricular do ensino médio.

Como o próprio nome sugere, primeiros socorros são os
procedimentos de emergência que devem ser aplicados a uma pessoa
em perigo de vida, visando a manter os sinais vitais e evitar o
agravamento do quadro clínico, até que ela receba assistência
definitiva. É comum que quem presencia um acidente ou chega ao
local logo que este aconteceu depare com cenas de sofrimento,
nervosismo, pânico, pessoas inconscientes e outras situações que
exigem providências imediatas. Noções de como agir nessas
situações são importantes, mas ninguém que tenha sido treinado a
prestar atendimentos de urgência tem condições de substituir
completamente um sistema profissional de socorro. Eis porque a
matéria em pauta vem sendo tratada por meio de cartilhas, que visam
a orientar o cidadão diante da situação de emergência, mas sem o
intuito de capacitá-lo profissionalmente. A Editora Melhoramentos, por
exemplo, lançou, em 2002, o “Livro de Primeiros Socorros do Menino
Maluquinho”, um manual de sobrevivência e primeiros socorros, com
as orientações do Dr. Tzvi Bacaltchuk. Esse livro pretende orientar,
desde cedo, as crianças sobre o tema.

Por entender que incluir os primeiros socorros como disciplina da
grade curricular de ensino médio estaria ferindo o princípio da
autonomia pedagógica assegurado às nossas escolas, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, que prevê a
inclusão do tema não como disciplina específica, mas como conteúdo
a ser abordado nas demais disciplinas. Essa alteração apenas repete
algo que a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - LDB - e
os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs - já prevêem, ou seja, o
estabelecimento escolar, no âmbito de sua autonomia pedagógica,
pode explorar, de maneira transversal ou extracurricular, assuntos que
complementem as áreas básicas do ensino.

Incentivada pela Secretaria de Estado de Educação, essa proposta
já vem sendo desenvolvida em várias escolas públicas de Minas
Gerais. A própria representante da Secretaria compareceu a reunião
desta Comissão, em 20/6/2007, para debater esse e outros projetos
similares, e confirmou que tanto o xadrez quanto as noções básicas
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de primeiros socorros já são tratadas em matérias afins, como a
disciplina de Educação Física. Ademais, no dia 6/7/2007, a Comissão
de Seguridade Social e Família da Câmara Federal aprovou parecer
pela rejeição do Projeto de Lei nº 6.211/2005, que obriga as escolas
de ensinos médio e fundamental de todo o País a oferecer aos alunos
aulas de primeiros socorros a cada seis meses, no mínimo. Essas
aulas seriam ministradas por profissionais especializados. O relator da
matéria foi o Deputado Federal Jorge Alberto, do PMDB de Sergipe, e
a proposta ainda será analisada pelas Comissões de Educação e
Cultura e de Constituição e Justiça e de Cidadania. A argumentação
para se rejeitar o projeto foi a impossibilidade de as escolas
conseguirem cumprir o currículo normal, em razão das diversas leis e
propostas de lei que pretendem incluir de disciplinas de todos os
gêneros na grade curricular.

Parece-nos acertado, portanto, que o tema seja tratado, antes de
tudo, de maneira transversal e prazerosa, propiciando interesse aos
alunos, e não como mais uma disciplina obrigatória. A edição de uma
nova lei que trate do tema, que é de decisão dos estabelecimentos
escolares, não é inovadora nem necessária.

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

108/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora - Carlin

Moura - Ana Maria Resende.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 136/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

A proposição em exame, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, é fruto do desarquivamento do Projeto de Lei nº 130/2003, nos
termos do § 2º do art. 180 do Regimento Interno. Nela se propõe
instituir nos currículos escolares da rede estadual conteúdos de
formação musical em braile.

A matéria recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.
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Vem agora a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do art.188, c/c o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O presente projeto de lei visa a inserir conteúdos de formação

musical no currículo escolar da rede estadual, bem como destinar
especial atenção à musicografia braile, nos estabelecimentos de
ensino que atendem a portadores de deficiência visual.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, no
“caput” do art. 26 e seu § 2º, dispõe que os conteúdos curriculares
relativos às artes integram a base nacional comum, podendo também
compor a parte diversificada dos currículos. Nos Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCNs -, vols. 6 e 7, que detalham os
conteúdos e orientam os sistemas e os estabelecimentos de ensino
quanto à metodologia a ser adotada, a música é uma das
modalidades do ensino de artes, ao lado das artes visuais, do teatro e
da dança, e deve perpassar todos os níveis da educação básica.

Em âmbito estadual, a Resolução SEE nº 666, de 7/4/2005, que
estabelece os Conteúdos Básicos Comuns - CBCs - a serem
ensinados pelas unidades de ensino estaduais que oferecem as séries
finais do ensino fundamental e o ensino médio, traz às escolas as
orientações quanto aos temas a serem desenvolvidos no campo das
artes. Transcrevemos a seguir o trecho referente aos tópicos a serem
abordados referentes à música:

“27-Produção de sons em fontes sonoras diversas.
28-Análise e crítica de obras musicais da atualidade produzidas em

Minas Gerais.
29-Estudo das modalidades e funções da música de diferentes

épocas e culturas.
30-Estudo e prática de encadeamentos harmônicos.
31-Ritmo e movimento.
32-Improvisação e criação musical com voz e fontes sonoras

diversas.
33-Execução de músicas tradicionais e da atualidade”.
A Resolução nº 666 estabelece ainda que cabe à Secretaria de

Estado de Educação, por meio das Superintendências Regionais de
Ensino, fazer o acompanhamento, o controle e a avaliação das
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unidades de ensino estaduais quanto ao cumprimento da norma.
Verifica-se, portanto, que o ensino e a prática musicais já encontram

previsão na legislação vigente e o sucesso de sua implementação
condiciona-se a uma série de fatores, tais como a eficácia da gestão
escolar, o incremento da participação da comunidade na vida da
escola e de ações efetivas por parte do Estado, que deve prover a
rede dos recursos necessários e acompanhar a concretização das
medidas propostas pelo sistema de ensino.

Por essas razões, consideramos que não é necessária nova
legislação para incluir a formação musical nos currículos dos ensinos
fundamental e médio.

A proposição representa, por outro lado, a oportunidade de viabilizar
a edição de uma norma específica para regulamentar a inserção da
musicografia braile como recurso pedagógico na formação musical de
alunos com deficiência visual. O aprendizado da música para os
deficientes visuais é um instrumento de inclusão estratégico, pois se
vale do potencial que eles possuem para explorar a percepção
auditiva, o que se reflete no aprimoramento de sua capacidade
cognitiva geral, ao mesmo tempo que abre outros horizontes no
campo profissional. A musicografia braile, por sua vez, proporciona ao
deficiente visual a possibilidade de aprendizado da música em
condições de igualdade com as pessoas de visão normal, igualdade
essa que configura um direito das pessoas com deficiência, o qual o
Estado tem o dever constitucional de assegurar.

A iniciativa estaria amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, que determina em seu art. 59, I, que os sistemas
de ensino adotarão currículos, métodos, técnicas, recursos educativos
e organização específicos para atender às necessidades dos
educandos especiais. Além disso, a implementação de medidas para
inclusão dos deficientes visuais nas escolas da rede regular está em
consonância com as metas estabelecidas no Plano Nacional de
Educação, aprovado pela Lei Federal nº 10.172, de 2001, e de
observância das três esferas de governo, mesmo quanto à utilização
dos recursos de informática, como pode ser verificado pelo trecho do
rol de objetivos e metas para a educação especial abaixo transcrito:

“8.3 Objetivos e Metas
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(...)
14 - Ampliar o fornecimento e uso de equipamentos de informática

como apoio à aprendizagem do educando com necessidades
especiais, inclusive através de parceria com organizações da
sociedade civil voltadas para esse tipo de atendimento”.

O sistema braile de leitura e escrita, que se utiliza de pontos em
relevo, é utilizado em todo o mundo. Trata-se de um modelo lógico,
simples e polivalente, que se adapta a todas as necessidades dos
utilizadores, nas diversas línguas e em toda a espécie de grafias, na
Matemática, na Física, na Música, etc. Com os 63 símbolos do
sistema braile é possível obter a representação de toda a notação
musical à tinta. As letras representam os símbolos musicais,
precedidas de prefixos específicos.

Também a informática se torna a cada dia um poderoso meio para
que os cegos possam digitalizar, compor, orquestrar, ou seja, manejar
os “softwares” musicais disponíveis para usufruir as ferramentas que
facilitam a vida dos músicos normovisuais. A informática possui
recursos ágeis para a conversão das partituras em tinta para a
notação braile, o que amplia sobremaneira o acesso do deficiente
visual à produção musical, além de multiplicar os recursos didáticos
de que podem lançar mão os professores para ministrar as aulas; no
entanto, a musicografia braile e recursos complementares na área de
informática não se encontram difundidos no meio educacional, não
obstante as ações de inclusão da pessoa com deficiência na escola
estarem ganhando espaço a cada dia nos sistemas de ensino público.

Iniciativas como o Projeto Incluir, que visa a preparar as escolas
estaduais para receber alunos com deficiência e condutas típicas e
está sendo progressivamente implantado nas unidades da rede
estadual, demonstram a disposição e o potencial do Estado de Minas
Gerais para vencer os desafios de promover a educação inclusiva nas
escolas públicas.

No caso específico do atendimento ao deficiente visual, o Instituto
São Rafael, pioneiro nessa modalidade educacional e referência no
Estado, fornece suporte material e humano para outras escolas
especiais e para escolas regulares que recebem essa clientela
especial. Na área de formação musical, o Instituto oferece oficinas
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pedagógicas de cursos musicais de teoria, musicografia, instrumentos
e canto coral e individual. Os conservatórios estaduais de música, que
integram o sistema de ensino, podem também constituir pólos de
referência e integração da rede de ensino para divulgação e
capacitação de recursos humanos na execução de projetos de
formação musical de alunos com deficiência visual, assim como os
Centros de Apoio Pedagógico a Pessoas com Deficiência Visual -
CAPs.

Por fim, os equipamentos de informática que estão sendo instalados
nas escolas, por meio do Projeto Escolas em Rede, e com o auxílio de
programas que serão implementados com o apoio do Governo
Federal, no âmbito do Programa de Desenvolvimento da Educação -
PDE - poderão ser utilizados como ferramenta para o
desenvolvimento dos projetos de formação musical.

Dessa forma, entendemos que o aspecto inovador da proposição -
que é a abordagem da formação musical voltada para os deficientes
visuais – merece ser mantido e aprimorado. O objetivo da nova norma
pode ser alcançado, em grande proporção, utilizando-se de forma
racional a estrutura existente no sistema estadual de ensino e
buscando a colaboração de entidades afins, públicas e privadas.

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

136/2007 na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a formação musical dos alunos com deficiência visual
matriculados nas escolas da rede pública estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As escolas da rede pública estadual oferecerão cursos de

formação musical aos alunos com deficiência visual atendidos em
classes regulares e especiais.

Parágrafo único - Os cursos de que trata o “caput” deste artigo
integram os conteúdos curriculares da área de artes e serão
desenvolvidos conforme as orientações dos órgãos competentes do
Sistema Estadual de Educação.

Art. 2º - No desenvolvimento da formação musical dos alunos com
deficiência visual será dada prioridade ao ensino da musicografia
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braile.
Art. 3º - Os equipamentos e programas de informática disponíveis

nos órgãos e nos estabelecimentos de ensino da rede estadual serão
utilizados, sempre que possível, como recursos pedagógicos
complementares ao desenvolvimento dos cursos de formação musical
de que trata esta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no ano subseqüente ao de sua
publicação.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora - Ana

Maria Resende - Carlin Moura.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 195/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

Fruto do desarquivamento do Projeto de Lei nº 90/2003, o projeto
em epígrafe, do Deputado Alencar da Silveira Jr., dispõe sobre o
estudo e a divulgação pedagógica, para toda a cidadania, das
atividades de fiscalização e de defesa institucional, exercidas pela
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, pelo Tribunal de Contas e
pelo Ministério Público Estadual.

Encaminhada para estudo preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, a proposição recebeu parecer pela constitucionalidade,
juridicidade e legalidade com as Emendas nºs 1, 2 e 3, que
apresentou.

Vem agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
inciso VI, alínea “a”, para receber, quanto ao mérito, parecer em 1º
turno.

Fundamentação
A proposição em estudo pretende que sejam estudadas, nas escolas

da rede estadual de ensino, as atividades de fiscalização e de defesa
institucional exercidas pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público estadual, orientando
o aluno do ensino médio para o exercício da cidadania no que tange
ao zelo do patrimônio e dos preceitos morais e éticos da
administração pública.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou três emendas no
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intuito de sanar falhas observadas, corrigindo vícios de cunho jurídico-
constitucional.

É sabido que a participação popular em ações de fiscalização da
administração e do patrimônio públicos é sempre incipiente, em
conseqüência, em grande parte, da falta de informação das pessoas,
que não sabem utilizar bem os seus direitos nem percebem também
que o exercício pleno da cidadania fortalece a democracia. Para estar
apto a exercer ativamente a cidadania, é importante que o aluno se
familiarize, desde cedo, com tais valores.

É importante lembrar que a educação é regida fundamentalmente
pela Constituição da República e pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB -, que veio conferir grande autonomia
financeira e didático-pedagógica às escolas. O inciso I do art. 12 da
LDB determina que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência
de elaborar e executar sua proposta pedagógica”. O art. 36 estabelece
que o currículo do ensino médio seguirá várias diretrizes, entre as
quais destacar a educação tecnológica básica, a compreensão do
significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de
transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como
instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da
cidadania.

O Ministério da Educação - MEC -, ao listar em suas portarias os
temas e conteúdos da grade curricular, orienta sempre que eles
devem ser abordados pelos sistemas de ensino em todas as suas
instâncias, níveis e modalidades. Mas tem alertado para o fato de que
o aprofundamento e a exploração desses temas e conteúdos não
significam necessariamente a inclusão de matérias ou disciplinas
específicas.

Um dos preceitos básicos no exercício da cidadania é o de conhecer
as competências e o funcionamento de nossas instituições. A
organização dos Poderes, em nível estadual, está definida no Capítulo
II da Constituição mineira. A Seção I trata especificamente do Poder
Legislativo, definindo as competências institucionais da Assembléia
Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado, na condição de órgão
auxiliar da Assembléia no controle externo dos atos das unidades



1335

administrativas dos Poderes. A Seção IV dispõe sobre as Funções
Essenciais à Justiça, definindo, no art. 119, o Ministério Público
Estadual como “instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, a que incumbe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.”.

Seguindo a determinação da LDB, a orientação do MEC e tendo
como balizamento os dispositivos constitucionais, foi aprovada, no
Estado, a Lei nº 15.476, de 12/4/2005, que determina a inclusão de
conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de
ensino fundamental e médio. Conforme dispõem os incisos III e VII do
art. 2º dessa Lei, integram os conteúdos e as atividades relativos à
cidadania, a organização político-administrativa dos entes federados e
as formas de acesso do cidadão à justiça.

Dessa forma, ao serem divulgados os conteúdos e as atividades
relativos à cidadania nas escolas de ensino fundamental e médio,
conforme determina essa Lei, inevitavelmente será alcançado o intuito
que motivou a apresentação do projeto de lei em análise, tornando-se,
assim, desnecessária a sua aprovação.

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

195/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora - Carlin

Moura - Ana Maria Resende.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 198/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em
análise, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 351/2003,
“concede desconto de cinqüenta por cento no pagamento do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - aos
proprietários de veículos que fizerem a conversão para bicombustível,
objetivando a utilização e o consumo de gás natural veicular - GNV”.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 8/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos
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aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela foi preliminarmente baixada em diligência à

Secretaria de Estado de Fazenda, que promoveu estudo técnico sobre
a matéria e opinou contrariamente a sua aprovação.

Deve ser enfatizado, por ser oportuno, que a proposta já havia sido
submetida ao crivo da Comissão de Constituição e Justiça quando da
tramitação do Projeto de Lei nº 351/2003, arquivado em decorrência
do término da legislatura. O parecer então exarado é acolhido por esta
Comissão, que concorda integralmente com os argumentos
expendidos.

“A proposição em apreço objetiva fomentar a utilização de veículos
movidos a gás natural, visando tanto ao consumo do produto como à
diminuição da poluição ambiental, proporcionando, ainda, uma maior
economia para aqueles que optarem por esse tipo de combustível,
conforme consta na fundamentação do projeto. Trata-se de matéria
relevante, em vista dos benefícios que pode trazer para a sociedade
no que diz respeito não apenas à racionalização do uso e do consumo
de combustível, mas também à diminuição dos graves níveis de
poluição do ar por monóxido de carbono, decorrente da combustão da
gasolina, nas grandes cidades.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - foi
instituído pelo Estado mediante a edição da Lei nº 12.735, de
30/12/97, em estrita consonância com o disposto no art. 155, III, da
Constituição da República.

O mencionado diploma legal disciplina as alíquotas incidentes sobre
a propriedade de veículo automotor bem como os casos de isenção e
de redução da base de cálculo para os veículos movidos a álcool, o
que deixa transparecer a perspectiva da adoção de incentivos para a
utilização do GNV, conforme pretendido.

Embora a matéria possa ser disciplinada por esta Casa Legislativa,
nos termos do disposto no art. 61 da Constituição do Estado, existem
óbices de natureza legal que inviabilizam a aprovação do projeto,
conforme veremos mais adiante.
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A Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, ao disciplinar a concessão
de todo e qualquer benefício de natureza tributária do qual decorra
renúncia de receita impõe que a proposta esteja acompanhada da
estimativa de seu impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que deve iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes.
Ademais, o mesmo dispositivo impõe, ainda, a necessidade da
demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de
receita da Lei Orçamentária e não afeta as metas de resultados fiscais
previstas no anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou, pelo
menos, que se adotem mecanismos para compensação da perda do
tributo, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de
tributo ou contribuição.

Constata-se que a adoção das medidas que objetivam o equilíbrio
orçamentário das unidades federadas praticamente inviabilizou a
formulação de políticas de incentivo fiscal, conforme consta na
proposta em análise.

Outrossim, ao dispor sobre a repartição das receitas tributárias, a
Constituição Federal assegura aos Municípios “o repasse de 50% do
produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de
veículos automotores licenciados em seus territórios” (art. 158, III).

O desconto pretendido, nos termos do projeto, afetaria o setor
econômico dos Municípios mineiros, desequilibrando os orçamentos já
aprovados nas Câmaras Municipais.”

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 198/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 371/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, de autoria do Deputado Paulo Cesar,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 586/2006,
“autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do Imposto sobre
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Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - na hipótese que menciona.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 16/3/2007, 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 viabilizar a isenção do ICMS

incidente sobre a operação interna de saída de automóvel novo, de
passageiro, de produção nacional, com motor de até 127HP de
potência bruta, promovida por estabelecimento fabricante ou
concessionário, adquirido por representante comercial, nas condições
que menciona.

Segundo o autor do projeto, a categoria dos representantes
comerciais ocupa uma parcela significativa do mercado de trabalho
mineiro e enfrenta grandes desafios no exercício da profissão,
notadamente pelo fato de percorrerem grandes distâncias em
estradas perigosas e malconservadas, o que impõe um alto custo de
manutenção e de desgaste dos seus veículos.

Convertido o projeto em diligência à Secretaria de Estado de
Fazenda, essa Pasta se manifestou contrária à aprovação da
proposta, por razões de ordem constitucional e legal, conforme
veremos mais adiante.

A Constituição da República, por força do disposto em seu art. 155,
§ 2º, “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 referida lei complementar, segundo o
comando contido no art. 34, § 8º, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Carta Maior, prevalece a disposição
constante na Lei Complementar nº 24, de 7/1/75, cujo art. 1º
prescreve o seguinte:

“Art. 1º - As isenções do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos
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termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo
Distrito Federal, segundo esta lei”.

Este procedimento, a propósito, foi reforçado pela Emenda à
Constituição nº 3, de 1993, que conferiu nova redação ao art. 150, §
6º, da Constituição Federal, e pôde ser confirmado por meio de
reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal em ações diretas de
inconstitucionalidade propostas por Estados quando da edição de leis
concedendo benefícios dessa natureza.

É importante lembrar que esta técnica de concessão de incentivos
de natureza tributária com base no ICMS foi estabelecida de modo a
inviabilizar a chamada “guerra fiscal”, que se estabeleceu entre as
unidades federadas como atrativo para a implementação de projetos e
a instalação de indústrias geradoras de emprego e renda nos
respectivos territórios.

Deve ser considerado, também, que a adoção da medida proposta
implica perda de receita para o Estado - conforme consta na
informação prestada a esta Casa pela Secretaria de Estado de
Fazenda - sem a devida previsão orçamentária ou estudos relativos
ao impacto financeiro e a adoção de mecanismos para compensação
da perda de receita, nos moldes previstos no art. 14 da Lei
Complementar nº 101, de 4/5/2000.

Pode-se afirmar, ainda, que a implementação das medidas
mencionadas na proposta em análise vai de encontro ao princípio da
capacidade contributiva, consagrado na Carta da República, segundo
o qual, para haver tratamento justo do contribuinte, a lei deve levar em
conta a capacidade econômica das pessoas que devem suportar o
tributo, o que, efetivamente, não ocorre no caso em análise.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 371/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 412/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório
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Decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.260/2003, o
projeto de lei em estudo, da Deputada Ana Maria Resende, dispõe
sobre a inclusão de conteúdo relativo às práticas agrícolas no
currículo escolar da rede estadual de ensino da zona rural.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vindo agora a esta Comissão para
receber parecer de 1º turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em epígrafe propõe que, nos currículos das escolas

públicas estaduais da zona rural, sejam inseridos conteúdos atinentes
às atividades agrárias.

A despeito de ser o Brasil um país de origem e predominância
agrárias, não havia, até há pouco tempo, diretrizes políticas e
pedagógicas voltadas para a educação rural, muito menos dotação
orçamentária para a criação e a manutenção de escolas no campo.
Instituições rurais de ensino eram, até recentemente, construídas por
iniciativa de particulares e de comunidades.

As demandas do campo foram expressas pela Constituição de 1998
e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -, que
apresentaram propostas de adequação da escola à vida rural. A LDB,
especificamente, aponta a necessidade de projetos pedagógicos, nos
diversos sistemas de ensino, no intuito de atender as diferenças
culturais e regionais, em conformidade com uma política de igualdade
e inclusão.

A Resolução nº 1, exarada pela Câmara de Educação Básica do
Conselho Nacional de Educação, em 3/4/2002, que institui diretrizes
operacionais para a educação básica nas escolas do campo,
reconhece que a maneira própria de utilização do espaço e as
peculiaridades da vida social no campo são fundamentais para a
construção da identidade da população rural e para sua inserção na
sociedade brasileira. As diretrizes instituídas por essa Resolução
compõem um conjunto de princípios e de procedimentos que visam
adequar o projeto institucional das escolas do campo às Diretrizes
Curriculares Nacionais para a educação infantil, o ensino fundamental



1341

e médio, a educação de jovens e adultos, a educação especial, a
educação indígena, a educação profissional de nível técnico e a
formação de professores em nível médio na modalidade normal.

Outro ponto importante previsto pela resolução diz respeito às
propostas pedagógicas das escolas rurais, que deverão atender a
diversidade do campo nos aspectos sociais, culturais, políticos,
econômicos, de gênero, geração e etnia. Caberá, portanto, à escola
desenvolver projeto de educação referente às práticas agrícolas de
modo a desenvolver capacidades que venham a interferir na realidade
do aluno com o objetivo de promover a transformação dessa
realidade.

Essa mesma resolução, em seu art. 7º, dispõe que “é de
responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino, através de seus
órgãos normativos, regulamentar as estratégias específicas de
atendimento escolar do campo e a flexibilização da organização do
calendário escolar, salvaguardando, nos diversos espaços
pedagógicos e tempos de aprendizagem, os princípios da política de
igualdade”.

Em que pese o fato de a matéria ainda não ter sido regulamentada
no âmbito do sistema estadual de ensino, pode-se afirmar que, com
base nos princípios que norteam a LDB, a Resolução nº 1, de abril de
2002, é auto-aplicável, permitindo às escolas estaduais rurais, no
exercício de sua autonomia pedagógica, desenvolver conteúdos
relativos às práticas agrícolas nos seus currículos escolares.

Em síntese, o projeto de lei em análise é inócuo por apenas
reproduzir legislação federal existente e auto-aplicável.

Gostaríamos, no entanto, de sugerir à autora que dirija requerimento
ao Conselho Estadual de Educação, solicitando a edição, com a maior
brevidade de tempo possível, de resolução que normatize conteúdos
relativos às práticas agrícolas nas escolas rurais.

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

412/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura, relator - Maria Lúcia

Mendonça - Ana Maria Resende.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 423/2007
Comissão de Segurança Pública

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

423/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.781/2004, dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação dos
freqüentadores de casas noturnas e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, a proposição foi
analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XV, do Regimento Interno, a
proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem como objetivo a prevenção da

violência e da criminalidade em casas noturnas e estabelecimentos
similares, mediante o registro de seus usuários em lista que deverá
ficar à disposição do poder público. Consoante o art. 133 da
Constituição mineira, o Estado tem o dever de garantir a segurança
pública e prestar a defesa civil, contribuindo para a redução do
número de atos criminosos ou violentos. Para atingir esse fim, o
Estado deve usar, obedecido o princípio da razoabilidade, qualquer
dos meios que a ordem constitucional lhe faculta, até mesmo o de
intervir em negócios privados, como no caso em exame.

Embora o procedimento proposto possa provocar eventual
desconforto a empresário ou cliente, trata-se de medida salutar,
mormente na forma estabelecida pela Comissão de Constituição e
Justiça, que prima pela justeza e pela moderação. Nessa forma, a
proposição, reconhecendo que diferentes situações merecem
tratamento diverso conforme o “Crisp Informativo”, nº 3, de setembro
de 2002, p. 7), se dirige exclusivamente aos estabelecimentos em que
haja registro de reiteradas ocorrências violentas ou delituosas e
permite que a ação repressiva se concentre nas áreas mais
suscetíveis a essas práticas.

A medida proposta é de fácil aplicação por parte dos agentes



1343

privados por ela atingidos e do Estado, até porque se concentrará em
um número reduzido de locais. Atende, outrossim, a forte demanda de
uma população que clama pelo retorno da tranqüilidade perdida nas
últimas décadas.

Saliente-se, também, que a medida possibilita o chamado
policiamento focalizado (“focused policing”), que consiste na aplicação
de estratégias de ação orientadas para problemas bem delimitados,
com base em diagnósticos consistentes, planejamento e avaliação
sistemáticos e metas definidas (WALLER, Irvin e SANSFAÇON,
Daniel. ”Investing wisely in crime prevention: International experience”,
2000). Trata-se de premissa adotada pelo planejamento
governamental brasileiro (Proposta de Plano Nacional de Segurança
Pública, 2007, pp. 7 e 13), que, com base na experiência de países
como Estados Unidos e Holanda, indica a responsabilização de
proprietários de estabelecimentos nos quais ocorram atos violentos ou
criminosos como meio para a redução do risco de delinqüência.

Em harmonia com essas premissas, inúmeras unidades federativas
vêm tomando atitudes semelhantes à contida no projeto de lei sob
exame. No Piauí, por exemplo, a Resolução nº 12.000-001GS/2005,
de 30/9/2005, determina horário máximo de funcionamento para
bares, restaurantes e casas noturnas em geral. Somente na Região
Metropolitana de São Paulo, verificamos providências igualmente
duras nos Municípios de Guarulhos, Osasco, Diadema, Barueri, Embu
e Mauá. Pesquisas como a empreendida por Júlio Waiselfisz (Mapa
da Violência IV. Brasília: Unesco, Secretaria Especial dos Direitos
Humanos, 2004) também corroboram a proposta sob análise, na
medida em que evidenciam o crescimento da violência no Estado.

Note-se, afinal, que a proposição em exame não permite nenhum
exagero repressivo. Mais modesta que outras medidas a que nos
referimos, alveja situações certas sem prejudicar as liberdades civis. A
fim de aperfeiçoar seu texto, estamos, contudo, apresentando as
Emendas nºs 1 e 2 ao substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça, que visam alterar o art. 1º, dando-lhe uma redação mais
exata. A primeira troca a palavra “conflitos”, de sentido muito amplo,
pelo conceito preciso “ocorrências policiais”, e a segunda dá
abrangência geral aos estabelecimentos passíveis do controle
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determinado pela proposta, não se restringindo aos “comerciais”, já
que, em tese, clubes, salões de festas de condomínios ou
associações de bairro e locais semelhantes também se sujeitariam a
esse controle.

Conclusão
Em virtude do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 423/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentamos
a seguir.

Emenda nº 1
Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - É obrigatório o registro diário, feito pelo proprietário ou pelo

administrador, nos termos do regulamento, dos clientes das casas
noturnas e estabelecimentos similares em que aconteçam, de forma
reiterada, ocorrências policiais.”.

Emenda nº 2
Suprima-se, no parágrafo único do art. 1º, a palavra “comerciais”.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros, relator - Luiz

Tadeu Leite - Paulo Cesar.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 429/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
429/2007 “disciplina o funcionamento de estabelecimentos comerciais
de desmonte de veículos automotores e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, a proposição foi
analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
XV, do Regimento Interno, emitir parecer sobre o mérito da
proposição.

Fundamentação
A pretexto de atualizar, modernizar e aperfeiçoar a legislação

estadual que disciplina o funcionamento de estabelecimentos de
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desmonte de veículos automotores e de comercialização de
autopeças usadas e recondicionadas, a proposição em epígrafe
apresenta novo texto normativo para regular a matéria, hoje regida
pela Lei nº 14.080, de 5/12/2001.

O projeto de lei se concentra em dois aspectos que ampliam o
escopo da legislação existente. O primeiro é relativo à inclusão da
comercialização de autopeças. O outro diminui a margem
discricionária de regulamentação administrativa do tema.

O assunto é, indubitavelmente, dotado de relevância. Em diversas
oportunidades tem-se comprovado uma conexão estreita entre o
funcionamento de estabelecimentos de desmonte de veículos e furtos
e roubos de veículos. Aqueles servindo de desaguadouro para estes.
A dimensão atual do problema ficou patente na reunião desta
Comissão ocorrida em 20/6/2007. Naquela oportunidade assentou-se
que é fundamental a ação conjunta de vários órgãos direta ou
indiretamente vinculados ao problema, que tem se agravado nos
últimos anos. Como afirmamos então, “em torno do desmanche,
gravitam outros delitos como o furto, o roubo, o latrocínio, o homicídio,
a formação de quadrilha e até o tráfico de drogas” o que “contribui
para o aumento do índice de criminalidade e violência no nosso
Estado” (Comissão de Segurança Pública. Notas Taquigráficas.
20/6/2007).

Naquela oportunidade, forneceram importantes subsídios técnicos o
Ten.-Cel. PM Cícero Nogueira, o Maj. PM Idzel Fagundes e o
Delegado Ramon Sandoli. Entre as possibilidades debatidas, muitas
das quais acolhidas por esta Comissão, apontamos o aprofundamento
dos meios de exercício do poder de polícia, especialmente as sanções
administrativas, o aprimoramento dos registros de veículos e
autopeças comercializados pelos estabelecimentos tratados no
projeto, a obrigatoriedade da gravação do número do chassi em
partes dos veículos, assim como a ampliação dos meios de ação dos
agentes administrativos ligados à área. Somente deixamos de atender
às demandas que são matérias de competência privativa da União,
como a perda de registro na Junta Comercial, por exemplo.

Em linhas gerais, observamos que as mudanças propostas, aliadas
a outras decorrentes de estudos sobre o problema, aperfeiçoam o
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ordenamento jurídico estadual, contribuindo para uma política de
segurança pública mais eficaz. Isso porque, em qualquer dos dois
casos apontados no início da fundamentação deste parecer - inclusão
da comercialização de autopeças e diminuição da margem
discricionária de regulamentação administrativa do tema -, a atividade
legiferante aportará inovação capaz de tornar a regra internamente
mais coerente e, materialmente, mais adequada aos fins a que se
destina.

Apresentamos, então, o Substitutivo nº 2, para dar conta de todas as
alterações almejadas, com a manutenção dos cuidados relacionados
à técnica legislativa expressos no parecer da Comissão de
Constituição e Justiça.

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

429/2007 na forma do Substitutivo nº 2, que apresentamos a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre o controle do desmonte de veículos no Estado e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O desmonte de veículos automotores de via terrestre e a

comercialização de autopeças usadas ou recondicionadas serão
efetuados apenas por pessoa jurídica credenciada pelo órgão
executivo estadual de trânsito de que trata o art. 5º da Lei Federal nº
9.503, de 23 de setembro de 1997.

Art. 2º - O credenciamento das pessoas jurídicas citadas no art. 1º
será realizado a requerimento do interessado mediante procedimento
administrativo no qual se verificarão a idoneidade e as condições
operacionais do requerente.

§ 1º - O requerimento a que se refere o “caput” será instruído com os
seguintes dados a respeito da pessoa jurídica:

I - cópia autenticada do Contrato Social;
II - cópia autenticada do Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional

de Pessoas Jurídicas;
III - relação de empregados e trabalhadores eventuais, com

respectivos números de carteira de trabalho;
IV - cópia autenticada dos seguintes dados dos sócios e
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administradores:
a) documento de identidade;
b) cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas;
c) atestado de antecedentes criminais.
§ 2º - No caso de alteração em qualquer dos dados mencionados no

§ 1º, a pessoa jurídica encaminhará ao órgão responsável pelo
credenciamento comunicado escrito acompanhado de documentos
comprobatórios, no prazo de até uma semana da modificação.

Art. 3º - Somente será destinado a desmonte e comercialização de
autopeças usadas ou recondicionadas o veículo automotor de via
terrestre alienado ou leiloado na condição de sucata.

§ 1º - A condição de sucata será atestada por laudo emitido por
autoridade ou profissional competente, que classificará o veículo como
irrecuperável ou sinistrado com perda total.

§ 2º - Na documentação de veículo automotor emitida pelo órgão
executivo de trânsito haverá registro específico para o veículo
salvado.

§ 3º - Para efeito desta lei considera-se salvado o veículo objeto de
sinistro de grande ou média proporção.

Art. 4º - O desmonte de veículo dependerá de autorização, prévia,
específica e individualizada, emitida pelo órgão executivo mencionado
no art. 1º.

§ 1º - A autorização se fará a requerimento do interessado.
§ 2º - A placa e a parte do chassi que contém o registro do código

VIN do veículo serão entregues pelo interessado no protocolo do
requerimento a que se refere o § 1º.

§ 3º - Instruirão o requerimento citado no § 1º os seguintes dados:
I - documentação comprobatória da baixa definitiva do veículo junto

ao órgão de trânsito competente;
II - descrição do motivo da baixa mencionada no inciso I;
III - indicação dos seguintes dados do proprietário do veículo:
a) nome;
b) número de carteira de identidade emitida nos termos da Lei

Federal nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, ou de registro na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais;

c) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
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Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
IV - comprovante de entrega dos bens citados no § 2º;
V - certidão negativa de roubo ou furto de veículo;
VI - o laudo a que se refere o § 1º do art. 3º.
§ 4º - A autorização será emitida no prazo de até vinte dias úteis

contados da data do protocolo do requerimento.
§ 5º - Esgotado o prazo estabelecido no § 4º o requerimento será

arquivado, salvo se a autoridade administrativa requerer novo prazo,
de até vinte dias úteis, para a conclusão do procedimento.

§ 6º - A autorização para desmonte conterá as informações
constantes no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo -
CRLV.

Art. 5º - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1º gravará em baixo
relevo, nas autopeças usadas ou recondicionadas destinadas à
comercialização, o número do chassi do veículo.

Art. 6º - A pessoa jurídica citada no art. 1º realizará registro de
entrada e saída de veículos e autopeças destinados a desmonte ou
comercialização em livro que conterá o seguinte:

I - identificação do veículo, contendo os seguintes dados:
a) marca;
b) modelo;
c) tipo;
d) número do chassi;
e) cor;
f) número da placa;
g) número do Renavan;
h) nome do proprietário de origem;
i) número do documento de baixa junto ao órgão executivo de

trânsito;
II - data de entrada do veículo no estabelecimento;
III - identificação do proprietário e, quando houver, do vendedor;
IV - registro das peças comercializáveis de cada veículo;
V - identificação da saída das peças, contendo data e indicação do

veículo de origem;
VI - identificação do comprador.
Art. 7º - A pessoa jurídica mencionada no art. 1º, além das
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obrigações constantes na lei tributária e na Lei nº 11.817, de 6 de
março de 1995, identificará nas notas fiscais que emitir, de forma
individualizada e específica, os bens envolvidos no negócio,
apontando os seguintes dados do veículo de origem:

I - marca;
II - modelo;
III - tipo;
IV - número do chassi;
V - cor;
VI - número da placa;
VII - nome do proprietário de origem.
§ 1º - É nula a nota fiscal emitida sem a observância do disposto

neste artigo.
§ 2º - Em negócios envolvendo autopeças de um mesmo veículo

poder-se-á registrar na nota fiscal o grupo de autopeças com uma
única identificação do veículo.

§ 3º - A pessoa jurídica manterá em seu estabelecimento cópia de
seus documentos fiscais, inclusive as notas fiscais a que se refere o
art. 1º da Lei nº 11.817, de 6 de março de 1995.

§ 4º - Havendo mais de uma unidade da pessoa jurídica, todas
deverão obedecer ao disposto no § 3º.

Art. 8º - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1º enviará,
mensalmente, ao órgão executivo de trânsito, relatório contendo as
essencialidades dos dados registrados no livro mencionado no art. 6º.

Parágrafo único - Poder-se-á estabelecer sistema informatizado de
apoio para cumprimento ao disposto no “caput”.

Art. 9º - A pessoa jurídica referida no art. 1º é responsável pela
idoneidade das informações mencionadas nos arts. 2º a 8º.

Art. 10 - O poder público divulgará, a cada mês, relação das
autorizações para desmonte concedidas, com identificação dos
veículos.

Art. 11 - Constitui fato impeditivo para a realização das atividades
descritas no art. 1º o inadimplemento, pela pessoa jurídica, de
obrigação derivada da legislação urbanística, sanitária ou de
segurança pública, de qualquer dos entes federativos.

Art. 12 - São infrações administrativas, puníveis nos termos deste
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artigo:
I - realização de desmonte ou venda de autopeça usada ou

recondicionada por pessoa jurídica não credenciada: interdição do
estabelecimento.

II - realização de desmonte ou venda de autopeça usada ou
recondicionada sem autorização:

a) multa de 500 a 1.500 Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais - Ufemgs -, por veículo;

b) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
III - comercialização de autopeças usadas ou recondicionadas sem

gravação do número do chassi:
a) multa de 200 a 500 Ufemgs, por veículo;
b) suspensão do credenciamento por até noventa dias;
c) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
IV - manutenção no estabelecimento de peças sem gravação do

número do chassi:
a) multa de 100 a 200 Ufemgs, por veículo;
b) suspensão do credenciamento por até trinta dias;
V - manutenção por mais de cinco dias no estabelecimento de

veículo ou autopeça sem a autorização a que se refere o art. 4º:
a) multa de 200 a 500 Ufemgs, por veículo;
b) suspensão do credenciamento por até sessenta dias;
c) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
VI - deixar de manter no estabelecimento, ou manter de forma

irregular, cópia dos documentos fiscais da pessoa jurídica:
a) multa de 200 a 500 Ufemgs, por autuação, e suspensão de

funcionamento por quinze dias;
b) suspensão de credenciamento por até noventa dias;
c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;
VII - deixar de manter no estabelecimento, ou manter de forma

irregular, livro de entrada e saída de veículos:
a) multa de 200 a 500 Ufemgs, por autuação, e suspensão de

funcionamento por quinze dias;
b) suspensão de credenciamento por até noventa dias;
c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;
VIII - deixar de enviar, ou enviar com irregularidade, relatório mensal
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ao órgão executivo de trânsito:
a) multa de 100 a 200 Ufemgs, por autuação;
b) suspensão de credenciamento por até sessenta dias;
c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;
IX - emitir autorização em desconformidade com o disposto no art.

4º: multa de 800 Ufemgs, por autorização;
X - deixar, injustificadamente, de emitir autorização no prazo previsto

no art. 4º: multa de 300 Ufemgs.
§ 1º - A aplicação das sanções a que se refere este artigo será

graduada segundo a gravidade da infração e levará em consideração
a reincidência.

§ 2º - A gradação da sanção no caso do inciso V levará em
consideração a quantidade de dias do bem no estabelecimento.

§ 3º - O protocolo do requerimento previsto no § 1º do art. 4º supre a
falta da autorização no caso do inciso V, observado o prazo de
validade disposto no § 4º do art. 4º.

§ 4º - A aplicação de sanção nos casos dos incisos IX e X não
prejudica a imposição de sanções estatutárias sobre agente público.

Art. 13 - Sem prejuízo de atribuições funcionais específicas de
outros agentes, compete à autoridade policial fiscalizar, autuar e,
sendo o caso, aplicar sanção administrativa, em qualquer dos casos
de descumprimento ao disposto nesta lei.

Art. 14 - Os veículos automotores de via terrestre produzidos no
Estado conterão gravação do número do chassi em suas peças
principais.

Art. 15 - As pessoas jurídicas que realizam operações de desmonte
deverão apresentar no órgão estadual de trânsito, no prazo de até
sessenta dias contados da data de vigência desta lei, os livros de que
trata o art. 7º da Lei nº 11.817, de 6 de março de 1995, relativos aos
últimos cinco anos, para fins de fiscalização.

Parágrafo único - O descumprimento ao disposto neste artigo sujeita
o infrator às penas prevista no inciso VII do art. 12.

Art. 16 - Fica revogada a Lei nº 14.080, de 5 de dezembro de 2001.
Art. 17 - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias contados da

data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
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Sargento Rodrigues, Presidente e relator - Paulo Cesar - Luiz Tadeu
Leite - Délio Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 496/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

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

496/2007, originado do desarquivamento do Projeto de nº 2.047/2005,
dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Cultura da Bucha
Vegetal e dá outras providências.

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

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

Fundamentação
O projeto em tela propõe a inclusão de uma política de incentivo à

cultura da bucha vegetal no âmbito da Política de Desenvolvimento
Agrícola do Estado, estabelecida pela Lei nº 11.405, de 28/1/94. Com
esse objetivo, estabelece diretrizes e instrumentos para a política que
institui.

A Seção I da Lei de Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola,
denominada “Do Planejamento e da Informação Agrícola”, prevê que o
“planejamento agrícola será feito de forma democrática e
participativa”, ou seja, aprovado pelo Conselho Estadual de Política
Agrícola - Cepa -, “com vistas a atender às potencialidades,
aspirações e realidades regionais”. Na mesma seção, determina-se
ainda que o Executivo estadual “formulará programas de caráter
estratégico ou emergencial destinados a corrigir desequilíbrios
estruturais regionais e distorções conjunturais, especialmente em
apoio aos pequenos produtores.”. Esses dispositivos conferem plena
liberdade de ação aos órgãos do governo e, ao mesmo tempo,
oferecem um instrumento democrático, o Cepa, para que os diversos
setores da economia agrícola se façam ouvir e recebam planos
específicos e regionais de desenvolvimento. A expectativa é de que
não seja necessário criar para cada cultura ou setor uma legislação
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que redefina objetivos, diretrizes e instrumentos de atuação do poder
público.

Porém, a existência da lei de desenvolvimento agrícola não inibe a
formulação de outras políticas estaduais específicas para
determinados setores econômicos ou segmentos da produção. São
diversos os exemplos no arcabouço jurídico mineiro e entre os
projetos de lei em tramitação no momento atual.

Trazida da Ásia pelos portugueses, a Luffa cylindrica, espécie da
família das curcubitáceas, se adaptou perfeitamente ao clima e ao
solo brasileiro, passando, com o tempo, à condição de produto de
primeira necessidade na higiene pessoal e doméstica.

A análise da cultura da bucha vegetal mostra sua importância social
para as pequenas comunidades e para os produtores individuais como
parte de sua atividade econômica. Em épocas passadas, sem a
alternativa hoje existente de esponjas sintéticas, a demanda pela
bucha vegetal, também chamada de “esponja vegetal”, era grande, e
a produção atendia a essa demanda. A comercialização de bucha
vegetal propiciava uma complementação de renda para aqueles que
viviam da agricultura familiar.

O ressurgimento da demanda, hoje crescente, de bucha vegetal,
decorre da valorização dos produtos naturais de produção sustentável
e da sua utilização como matéria-prima para o artesanato. Os novos
arranjos produtivos caracterizam-se pela especialização dos
produtores.

Vale lembrar a reativação da Associação dos Produtores de Bucha
Vegetal na região da Grande BH. Essa entidade conta com
associados nos Municípios de Bonfim, Piedade dos Gerais,
Brumadinho, Betim e Rio Manso. Seu funcionamento foi possibilitado
por um projeto desenvolvido pelo Sebrae-MG, sediado em Bonfim,
para estimular a produção e comercialização da bucha vegetal. Só
nesse Município, de 6.900 habitantes, a atividade já utiliza 70ha para
plantio, envolve cerca de 100 famílias e gera 140 empregos diretos.

Outros Municípios mineiros também se destacam na produção da
bucha vegetal. São exemplos: Extrema, no Sul de Minas, e Cipotânea,
na Zona da Mata.

Percebe-se, dessa forma, a importância de uma política, como a que
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ora se propõe, para o fortalecimento dessa atividade. Baixado em
diligência à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - Seapa -, o projeto em análise recebeu parecer
favorável à sua tramitação tanto por parte da Secretaria quanto por
parte da Empresa Mineira de Assistência Técnica e Extensão Rural -
Emater.

A Seapa, no documento enviado a esta Casa, sugere apenas a
alteração no dispositivo que enumera os instrumentos da política,
sugerindo a eliminação da “certificação de origem e qualidade” por
entender que esse procedimento, aplicado de forma generalizada,
poderá se transformar em empecilho para o desenvolvimento do
mercado. Acatamos a sugestão com a Emenda nº 5.

Com o objetivo de aprimorar o texto original, acolhemos a sugestão
da Seapa e realizamos outros ajustes por meio de emendas. A
Emenda nº 2 retira do “caput” do art. 1º a referência a um “Plano
Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentado”, pois este não existe
no cenário institucional estadual. A Emenda nº 3, além retirar a
recomendação de que a bucha vegetal seja usada na recomposição
de matas ciliares e áreas degradadas, pelo fato de essa cultura exigir
preparo de solo anual e tratos culturais intensivos, o que a
incompatibiliza com essas pretensões, reestrutura as diretrizes. Retira
ainda a expressão “projetos de desenvolvimento sustentável”, uma
vez que este deve ser um atributo permanente das ações do poder
público. Por fim, a Emenda nº 4 cria competências para o Poder
Executivo, incluindo novamente a “certificação de origem e qualidade”
para as demandas que a exigirem.

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

469/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e as Emendas nºs 2 a 5, a seguir
apresentadas.

Emenda nº 2
Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo à Cultura da

Bucha Vegetal como parte da Política de Desenvolvimento Agrícola do
Estado.”.



1355

Emenda nº 3
Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º - A Política Estadual de Incentivo à Cultura da Bucha Vegetal

terá como diretrizes:
I - a valorização da bucha vegetal como produto agrícola capaz de

contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Estado;
II - o desenvolvimento tecnológico do produto e dos subprodutos da

cultura da bucha vegetal;
III - o desenvolvimento de mercado para a bucha vegetal e seus

subprodutos;
IV - a organização social dos produtores de bucha vegetal. ”.

Emenda nº 4
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ...- Para a efetivação da política de que trata esta lei, compete

ao Poder Executivo:
I - estimular a utilização da bucha vegetal na composição de

sistemas agroflorestais;
II - incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico da cultura

da bucha vegetal e da aplicação de seus produtos e subprodutos;
III - buscar parcerias com entidades públicas e privadas para

incrementar a produção e a comercialização dos produtos;
IV - estimular a formação de associações ou cooperativas de

produtores de bucha vegetal;
V - produzir mudas de bucha vegetal em viveiros públicos estaduais;
VI - instituir sistema de certificação de origem e qualidade para a

bucha vegetal.”.
Emenda nº 5

Suprima-se o inciso IV do art. 4º.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Chico Uejo

- Padre João.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 532/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe
“institui a bolsa-atleta no âmbito do Estado”.
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Publicado no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser analisado
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Ao pretender instituir a bolsa-atleta, o autor da proposição busca

incentivar os atletas praticantes do desporto de rendimento em
modalidades olímpicas e paraolímpicas bem como nas modalidades
vinculadas ao Comitê Olímpico Internacional - COI -, garantindo–lhes
a concessão do benefício de valores mensais a ser estabelecido pelo
Poder Executivo.

O art. 1º do projeto cria três tipos de categorias de atletas que
poderão ser beneficiados com a bolsa–atleta. Além disso, o art. 3º da
proposição estabelece que o atleta deverá preencher vários requisitos
para pleitear a concessão da referida bolsa. O benefício poderá ser
estendido, ainda, a atletas de reconhecido destaque em modalidades
não olímpicas ou não paraolímpicas, mediante a indicação de
entidades dirigentes dos respectivos esportes e o atendimento a
outras condições previstas no art. 4º. Ademais, o art. 5º estabelece
que as indicações referentes às modalidades previstas no art. 4º serão
submetidas a exame da Secretaria de Estado de Esporte e Juventude.

Ainda que meritória, a proposição denota, claramente, a sua
natureza administrativo–programática. Desse modo, com o objetivo de
sanar o vício de inconstitucionalidade apontado, apresentamos, ao
final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que institui a política de
incentivo aos atletas praticantes do desporto de rendimento em
modalidade olímpicas e paraolímpicas e dá outras providências.

Inicialmente, cumpre lembrar que nosso sistema de governo se
baseia no princípio da separação de Poderes, tendo cada Poder
funções e prerrogativas definidas pela Constituição Federal. Dentre as
competências deste Poder, está a de legislar concorrentemente com a
União sobre desporto, haja vista o teor do inciso IX do art. 24 da
Constituição da República.

Por oportuno, destacamos, ainda, o disposto no art. 217, também da
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Carta Magna, que estabelece como dever do Estado fomentar práticas
desportivas formais e não formais, como direito de cada um,
observados, entre outros requisitos, a destinação de recursos públicos
para a promoção do desporto de alto rendimento, além da proteção e
do incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 532/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a política de incentivo aos atletas praticantes do desporto de

rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a política de incentivo aos atletas praticantes

do desporto de rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas
bem como naquelas modalidades vinculadas ao Comitê Olímpico
Internacional - COI - e ao Comitê Paraolímpico Internacional.

Art. 2º - A política instituída por esta lei será implementada mediante
a concessão do benefício mensal de bolsa-atleta, em valor a ser
estabelecido por meio de decreto do Poder Executivo.

§ 1º - A bolsa-atleta será concedida aos atletas de rendimento das
modalidades olímpicas e paraolímpicas reconhecidas,
respectivamente, pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo Comitê
Paraolímpico Brasileiro, bem como aos atletas de rendimento das
modalidades esportivas vinculadas ao COI e ao Comitê Paraolímpico
Internacional.

§ 2º - A concessão da bolsa-atleta não gera nenhum vínculo entre os
atletas beneficiados e a administração pública estadual.

Art. 3º - A bolsa-atleta poderá ser concedida às seguintes
categorias:

I - atleta estudantil, destinada aos estudantes que participem com
destaque dos jogos escolares e universitários brasileiros;

II - atleta nacional, relativa aos atletas que tenham participado de
competição esportiva em âmbito nacional;

III - atleta internacional, relativa aos atletas que tenham participado
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de competição esportiva no exterior;
IV - atleta olímpico e paraolímpico, relativa aos atletas que tenham

participado de jogos olímpicos e paraolímpicos.
Art. 4º - Para pleitear a concessão da bolsa–atleta, o atleta deverá

preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - ser domiciliado e ter residência fixa em Município do Estado há,

pelo menos, dois anos;
II - ter a idade mínima de quatorze anos para a obtenção das bolsas

atleta nacional, atleta internacional e atleta olímpico e paraolímpico e
ter a idade mínima de doze anos e máxima de dezesseis anos para a
obtenção da bolsa-atleta estudantil;

III - estar em plena atividade esportiva;
IV - não receber nenhum tipo de patrocínio de pessoas jurídicas,

públicas ou privadas, entendendo-se por patrocínio todo e qualquer
valor pecuniário, eventual ou regular, diverso do salário;

V - não receber salário de entidade de prática desportiva;
VI - ter participado de competição esportiva em âmbito municipal,

estadual, nacional ou no exterior no ano imediatamente anterior
àquele em que tiver sido pleiteada a concessão da bolsa-atleta;

VII - estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública
ou privada.

Art. 5º - Atletas de reconhecido destaque, de modalidades não
olímpicas ou não paraolímpicas que não sejam vinculados ao COI ou
ao Comitê Paraolímpico Internacional poderão pleitear a concessão
da bolsa-atleta nas categorias estudantil, nacional ou internacional,
mediante a indicação das entidades dirigentes dos respectivos
esportes, referendada por histórico de resultados e situação nos
“rankings” municipal, estadual, nacional ou internacional da respectiva
modalidade.

Art. 6º - As indicações referentes às modalidades previstas no art. 4º
desta lei serão submetidas à Secretaria de Estado de Esporte e
Juventude, para que sejam observadas as prioridades de atendimento
à política estadual de esporte e a disponibilidade financeira.

Art. 7º - A bolsa-atleta será concedida pelo prazo de um ano,
configurando doze recebimentos mensais.

Parágrafo único - Os atletas que estiverem recebendo o benefício e
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conquistarem medalhas nos jogos olímpicos e paraolímpicos serão
indicados automaticamente para renovação das respectivas bolsas.

Art. 8º - Os atletas beneficiados prestarão conta dos recursos
financeiros recebidos na forma e nos prazos fixados em regulamento.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 610/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº 610/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.212/2003,
estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura no
Triângulo.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com
o Substitutivo nº1, que apresentou.

A proposição vem, agora, a esta Comissão, para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 102, IX, combinado com o art.
188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise determina o apoio do Estado ao

desenvolvimento da fruticultura na região do Triângulo e, para esse
apoio, estabelece diretrizes a serem observadas, como, entre outras,
a ênfase em pesquisas, o estímulo ao cooperativismo e à qualificação
profissional, a adoção de controle fitossanitário, a garantia de
assistência técnica, a facilitação do acesso ao crédito para o produtor
e a integração entre os vários agentes que atuam no setor.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1,
acrescentando dispositivo à Lei nº 12.998, de 1998, que cria o
Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras providências.
Tal dispositivo inclui entre os objetivos do citado programa o “estímulo
ao desenvolvimento de pólos de fruticultura em todas as regiões do
Estado”.

A fruticultura é um tema que vem ganhando destaque em várias
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regiões do País - incluindo Minas Gerais -, pois é uma atividade que
apresenta algumas peculiaridades que a tornam bastante atrativa,
como: boa rentabilidade por hectare plantado; grande potencial de
expansão para atender à demanda crescente dos mercados
consumidores interno e externo; adequação às pequenas
propriedades em regime familiar ou a projetos empresariais de grande
escala; possibilidade para diversificação de produção e melhoria de
renda do produtor rural; sustentabilidade ambiental, especialmente em
regiões montanhosas.

Além desses aspectos, a fruticultura é um setor que favorece muito
a geração de empregos rurais, pois, geralmente é pouco mecanizada
e demanda um número de trabalhadores superior ao de diversas
outras atividades agropecuárias. Finalmente, é também indutora da
implantação de pequenas a grandes indústrias de doces, polpas e
sucos, que geram mais empregos e receitas para regiões
essencialmente agrícolas.

Pelo exposto, a implantação de políticas direcionadas para o
desenvolvimento da fruticultura - objetivo do projeto em tela - embute
vários outros benefícios econômico-sociais para o Estado; por isso,
entendemos que a iniciativa é relevante e merecedora de nossa
atenção e apoio.

É importante esclarecer que a citada Lei nº 12.998, de 1998, já
prevê, no âmbito de todo o Estado, as medidas contidas no projeto em
estudo; portanto, na forma original, a proposição nada contribui para o
aprimoramento da legislação sobre o tema. Já o Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, inova ao
determinar o estímulo ao desenvolvimento de pólos de fruticultura.

É importante também mencionar o trabalho realizado nesta Casa, no
decorrer de 2004, pela Comissão Especial da Fruticultura, a qual teve
por objetivo “proceder a estudos sobre a situação da fruticultura
mineira, bem como criar soluções e melhores possibilidades para a
sua expansão e desenvolvimento”. No seu relatório final, a Comissão
concluiu que já havia pólos de fruticultura nas regiões Sul, Zona da
Mata e Triângulo, os quais “são afetados pelos mesmos óbices
estruturais ao seu desenvolvimento e necessitam de políticas comuns
de apoio para sua consolidação e expansão”. Concluiu também que
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alterações pontuais na lei sobre a fruticultura poderiam estimular o
desenvolvimento daqueles pólos ou mesmo a criação de outros em
outras regiões e, com esse intuito, formatou uma proposta de
alteração dessa lei.

Por concordarmos plenamente com as conclusões daquela
Comissão Especial, estamos apresentando a Emenda nº 1, que
incorpora as medidas sugeridas na ocasião, ao Substitutivo nº1, da
Comissão de Constituição e Justiça, ao final deste parecer.

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

610/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

Emenda nº 1
Acrescente-se ao Substitutivo nº 1 o seguinte art. 2º:
“Art. 2º - A Lei nº 12.998, de 1998, fica acrescida do seguinte art. 3º-

A:
“Art. 3º-A - O Poder Executivo estimulará a criação, o

desenvolvimento e a expansão de pólos de produção e de
industrialização de frutas no Estado, observadas as seguintes
diretrizes:

I - reconhecimento da cadeia agroindustrial de frutas como fator de
estímulo para o desenvolvimento econômico e social em todas as
regiões do Estado;

II - integração permanente entre órgãos públicos, empresas,
cooperativas e associações de produtores com vistas à tomada de
decisões sobre o setor.

Parágrafo único - Para a consecução do disposto no “caput” deste
artigo, o Poder Executivo promoverá as seguintes ações:

I - elaboração de planilhas oficiais de custo de produção das
diferentes espécies de frutas para subsidiar a concessão de crédito
aos produtores;

II - definição das espécies e das variedades de frutas cujo plantio
será estimulado em cada região, considerando-se as condições
edafoclimáticas e a adequação da oferta às demandas do mercado
consumidor;

III - definição de regiões em que será estimulada a instalação de
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indústrias processadoras de frutas;
IV - criação de linhas especiais de crédito para:
a) implantação e custeio de culturas definidas como prioritárias para

o desenvolvimento da fruticultura mineira;
b) investimento em unidades de beneficiamento e de embalagem de

frutas, por associações ou cooperativas de produtores;
c) implantação de pequenas indústrias processadoras de frutas, por

associações e cooperativas de produtores;
d) adequação e ampliação de indústrias caseiras processadoras de

frutas;
V - criação de seguro rural de investimento, de custeio e de renda

para culturas definidas como prioritárias;
VI - criação de fundo de aval para o financiamento de culturas

definidas como prioritárias;
VII - concessão de incentivos creditícios, fiscais e tributários

específicos para as indústrias processadoras de frutas que vierem a
se instalar ou a expandir suas atividades em regiões definidas como
prioritárias.”.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 643/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, resultante do desarquivamento do Projeto de
Lei nº 1.071/2003, feito a pedido do Deputado Padre João, “determina
a realização do zoneamento agroecológico no Estado e o condiciona
às determinações e às compensações desse ecozoneamento”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Política Agropecuária e Agroindustrial para
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria nos seus aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em epígrafe obriga o Estado a realizar zoneamento
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agroecológico e condiciona o plantio industrial de eucalipto às
determinações e às compensações estabelecidas nesse
ecozoneamento.

Para justificar a medida, o autor, que buscou inspiração na lei
capixaba que proíbe o plantio indiscriminado de eucalipto - Lei nº
6.780, de 2001 -, salienta a necessidade de se regulamentar a
monocultura dessa espécie vegetal em território mineiro, de modo que
possa vir a ser uma atividade social, econômica e ambientalmente
sustentável. Nesse sentido, o art. 1º do projeto trata do conteúdo do
zoneamento agroecológico, focando basicamente a cultura do
eucalipto, com a imposição de restrições, obrigação de fazer e
medidas compensatórias para sua exploração econômica.

Já o art. 2º alberga o princípio da publicidade dos resultados do
mapeamento agroecológico.

O art. 3º, por sua vez, suspende o plantio dessa espécie vegetal
destinado à produção de celulose e de carvão vegetal até a conclusão
e o cumprimento das determinações do mencionado zoneamento.

Por seu turno, o art. 4º fixa percentuais para a plantação do
eucalipto, segundo a extensão da área total do imóvel.

Registre-se, desde já, a inexistência de sanção no projeto para o
caso de descumprimento da lei, o que constitui falha estrutural na
produção da norma.

Assinale-se, também, que o art. 19, III, da Lei Federal nº 8.171, de
1991, que dispõe sobre a política agrícola, determina ao poder público
a realização de zoneamento agroecológico, nos três níveis de
governo.

Como dissemos, trata-se de proposição inspirada na Lei nº 6.780, de
2001, do Estado do Espírito Santo, cuja eficácia foi suspensa pelo
Supremo Tribunal Federal - STF - na Adin nº 2.623, nos seguintes
termos:

“Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual.
Proibição de plantio de eucalipto para fins de produção de celulose.
Discriminação. Impossibilidade. Afronta aos postulados da isonomia e
da razoabilidade. Direito de propriedade. Tema de direito civil.
Competência privativa da União.

1 - Vedação de plantio de eucalipto no Estado do Espírito Santo,
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exclusivamente quando destinado à produção de celulose. Ausência
de intenção de controle ambiental. Discriminação entre os produtores
rurais apenas em face da destinação final do produto da cultura, sem
nenhuma razão de ordem lógica para tanto. Afronta ao princípio da
isonomia.

2 - Direito de propriedade. Garantia constitucional. Restrição sem
justo motivo. Desvirtuamento dos reais objetivos da função legislativa.
Caracterizada a violação ao postulado da proporcionalidade. Norma
que regula direito de propriedade. Direito civil. Competência privativa
da União para legislar sobre o tema (CF, artigo 22, I). Precedentes.
Presença dos requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”.
Pedido cautelar deferido”.

Guardadas as devidas proporções, tal entendimento cabe no projeto
em exame, como adiante demonstraremos.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa -
conceitua zoneamento agroecológico da seguinte forma:

“O Zoneamento Agroecológico é um produto resultante do estudo
integrado dos recursos naturais, que apresenta as áreas com
potencialidades e limitações quanto ao uso do solo para a agricultura,
pecuária, silvicultura, extrativismo, conservação e preservação
ambiental, a partir da elaboração de mapas de solo, de aptidão
agrícola, susceptibilidade à erosão e sensibilidades às práticas
agrícolas e potencialidades sociais”.

Vê-se, pois, que o zoneamento agroecológico é um documento
técnico, elaborado por equipe multidisciplinar, cuja finalidade é fazer o
diagnóstico de determinada área para conhecer as suas
potencialidades e limitações econômicas e ambientais, a partir da
elaboração de diversos mapas, como o de solo, o de aptidão agrícola,
o de cobertura vegetal, o de uso da terra e o de sustentabilidade à
erosão.

Por meio desse estudo é que será possível estabelecer o
planejamento adequado do uso do solo para fins de atividades
agropecuárias, levando-se em consideração vários fatores, como o
relevo, o clima, a vegetação, os agentes causadores da poluição
ambiental e as atividades compatíveis com a região, em face da
fragilidade ecológica.
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Nesse contexto, o projeto em exame é incompatível com o princípio
constitucional da razoabilidade, ao estabelecer como pressuposto o
presumível impacto ambiental negativo dessa mirtácea, sem base em
estudo científico. Mostra-se, ainda, incompatível com o mencionado
princípio, quando, a despeito de determinar ao Estado a obrigação de
realizar o zoneamento agroecológico, impõe limites ao estudo, por
meio de regras de aproveitamento de solo para cultivo do eucalipto.

Quanto à restrição imposta ao plantio destinado à produção de
celulose e carvão, observamos que tal medida produz profundos
impactos na economia mineira para a silvicultura voltada para a
indústria metalúrgica de ferro-gusa, que utiliza o carvão originário de
florestas de produção, por expressa determinação da Lei nº 14.309,
de 2002. Da mesma forma, para os produtores rurais de eucalipto
destinado à indústria de celulose, submetidos também às normas da
mencionada lei. Como se observa, nesses casos, a medida atinge, de
forma direta, tais silvicultores e, de forma indireta, outros segmentos
econômicos. Trata-se de limitação que viola o princípio da isonomia,
tendo em vista que estabelece tratamento desigual entre silvicultores
que exploram comercialmente o eucalipto. Com efeito, veda a
plantação para determinados fins, em detrimento de outros.

Na Adin nº 2.623, um dos principais fundamentos jurídicos para
suspender a eficácia da citada lei capixaba foi baseado no princípio da
razoabilidade. Para o STF, citando o constitucionalista Alexandre de
Moraes, “a desigualdade na lei se produz quando a norma distingue
de forma não razoável ou arbitrária um tratamento específico a
pessoas diversas”, quando ausente “uma razoável relação de
proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade
perseguida, sempre em conformidade com os direitos e as garantias
constitucionalmente protegidos”.

Registre-se que, na Adin nº 526-1, a mais alta Corte de Justiça
decidiu que “se a ofensa à isonomia consiste, no texto da norma
questionada, na imposição de restrição a alguém, que não se estenda
aos que se encontram em posição idêntica, a situação de
desigualdade se resolve sem perplexidades pela declaração da
invalidez ou constrição discriminatória”. No caso em exame, a
discriminação ocorre para os que se dedicam à silvicultura voltada
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para a produção de celulose e carvão. Portanto, o projeto inverte a
ordem natural das coisas, ao estabelecer a vedação ou o
condicionamento do plantio dessa espécie vegetal sem os
necessários estudos técnicos que indiquem os meios e as formas
adequados de manejo do solo ambientalmente sustentável para a
exploração industrial ou comercial do eucalipto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 643/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 703/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.672/2004 e de autoria do Deputado Weliton Prado,
“estabelece a política da pessoa com deficiência e dá outras
providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2007, 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, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame estabelece uma política para os portadores de

deficiência, aglutinando o tratamento normativo dos mais distintos
campos destinados a esse grupo de pessoas. Assim, a proposição,
em alguma medida, consolida a legislação sobre a matéria. O projeto
tem, assim, o mérito de chamar a atenção para o fato de que a
legislação estadual sobre deficientes físicos é dispersa, ou seja, há
diversas leis tratando de aspectos distintos de uma mesma situação.
Certamente, essa situação dificulta que o beneficiário tome
conhecimento de seus direitos e os faça valer no cotidiano.
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Com efeito, a dimensão inovadora do projeto não reside tanto em
seu conteúdo, mas notadamente na proposta de reunir em um único
diploma legal os diversos direitos e garantias assegurados aos
deficientes físicos, facilitando-lhes o conhecimento da norma. De fato,
no ordenamento jurídico estadual, há diversas normas tratando do
deficiente físico, podendo-se citar as seguintes leis em vigor, sem a
pretensão de apresentar um rol exaustivo da legislação que dispõe
sobre a matéria:

a) Lei nº 8.193, de 13/5/82: dispõe sobre o apoio e a assistência às
pessoas deficientes e dá outras providências;

b) Lei nº 11.666, de 9/12/94: estabelece normas para facilitar o
acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de uso
público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição
Federal e no art. 224, § 1º, I, da Constituição Estadual;

c) Lei nº 10.837, de 27/7/92: dispõe sobre o atendimento prioritário
às pessoas que menciona nas agências e nos postos bancários
estabelecidos no Estado;

d) Lei nº 13.465, de 12/1/2000: estabelece o conceito de pessoa
portadora de deficiência para fins de concessão de benefícios pelo
Estado;

e) Lei nº 13.623, de 11/7/2000: dispõe sobre a utilização de recursos
visuais destinados aos portadores de deficiência auditiva na
veiculação de propaganda oficial;

f) Lei nº 13.641, de 13/7/2000: estabelece normas básicas para a
realização do censo do portador de deficiência e dá outras
providências;

g) Lei nº 13.738, de 20/11/2000: dispõe sobre a adequação das
agências bancárias para o atendimento a deficientes visuais;

h) Lei nº 13.799, de 21/12/2000: dispõe sobre a política estadual dos
direitos da pessoa portadora de deficiência e cria o Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência;

i) Lei nº 14.367, de 19/7/2002: dispõe sobre o atendimento a pessoa
portadora de necessidades especiais em processo seletivo para
ingresso em instituições de ensino superior;

j) Lei nº 15.380, de 29/9/2004: assegura ao portador de deficiência
visual guiado por cão adestrado o direito de livre acesso, com o
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animal, a logradouros e edifícios de uso público;
l) Lei nº 15.392, de 5/10/2004: estabelece destinação preferencial

para os apartamentos térreos em edifício construído pelo Estado por
meio de programa habitacional.

Voltando ao projeto em tela, embora a proposição tenha recebido,
na legislatura passada, parecer desta Comissão por sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, há uma novidade no
ordenamento jurídico mineiro que coloca em xeque os argumentos
adotados pela Comissão à época: trata-se da promulgação da Lei
Complementar nº 78, de 9/7/2004, que dispõe sobre a consolidação
da legislação em vigor, nos seguintes termos:

“Art. 17 - Os Poderes Executivo e Legislativo promoverão, mediante
cooperação mútua, a consolidação das leis estaduais, com o objetivo
de facilitar a sua consulta, leitura e interpretação.

Parágrafo único - A consolidação será feita por meio dos seguintes
procedimentos:

I - atualização de leis, mediante a manutenção de banco atualizado
da legislação estadual;

II - sistematização de leis, que consistirá na unificação de leis
esparsas versando sobre a mesma matéria, podendo resultar em
codificação.

(...)
Art. 19 - As ações destinadas à sistematização das leis, a que se

refere o inciso II do parágrafo único do art. 17, ficarão a cargo de
Grupo Coordenador a ser constituído conjuntamente pelos Poderes
Legislativo e Executivo e integrado por um representante de cada um
desses Poderes, e igual número de suplentes, ao qual caberá:

I - selecionar matérias a serem objeto de sistematização;
II - constituir, de acordo com as matérias selecionadas, grupos de

trabalho para proceder a estudo técnico preliminar e, se for o caso,
elaborar anteprojeto de lei de sistematização ou de codificação.”.

Se a intenção é consolidar a legislação em vigor, a Lei
Complementar nº 78, de 2004, estabelece o trâmite adequado, que se
inicia com a constituição de um grupo coordenador. O autor ou os
atores sociais interessados na medida podem solicitar a realização de
audiência ou debate públicos pela Comissão do Trabalho, da
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Previdência e da Ação Social para discutir os efeitos da dispersão
legislativa e a conveniência de se consolidar a matéria em um único
diploma legal. Daí, então, poder-se ia aprovar requerimento
solicitando a constituição do referido Grupo.

A proposição inova em pontos específicos, como a criação da
gratuidade do transporte urbano para o deficiente físico (art. 13) e a
criação de Comissão Técnica. Esses aspectos da proposição
encontram óbice de natureza jurídica. O primeiro porque qualquer
tratamento especial a um determinado grupo deve ser uma medida
que reduza os elementos que tornam esse grupo desigual na
sociedade. Assim, exigir a adoção de medidas que eliminem os
obstáculos arquitetônicos para os deficientes físicos reduz a
desigualdade e os aproxima dos demais cidadãos. Não há nexo entre
a cobrança da passagem e a deficiência física, pois constitui privilégio
ofensivo ao princípio da igualdade assegurar a um deficiente físico
que tem renda a gratuidade do transporte público, enquanto algumas
pessoas, embora não tenham nenhuma deficiência física, encontram
dificuldade para retornar a casa, por falta de recursos financeiros.
Aliás, a Comissão de Constituição e Justiça, na legislatura passada,
suprimiu precisamente o art. 13 da proposição em tela. Quanto à
criação de Comissão Técnica que integra o Poder Executivo, há vício
de iniciativa legislativa, pois trata-se de iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo.

A proposição em exame apresenta, ainda, um outro problema de
ordem regimental, uma vez que tramitam na Casa diversos projetos
de lei que versam sobre os deficientes físicos. Mencionem-se,
também a título de exemplo, as seguintes proposições:

a) Projeto de Lei nº 64, de 2007: dispõe sobre a destinação de 10%
dos imóveis populares construídos pelo governo do Estado aos
portadores de deficiência;

b) Projeto de Lei nº 134, de 2007: institui a Se0mana do Portador de
Deficiência e dá outras providências;

c) Projeto de Lei nº 342, de 2007: estabelece diretrizes para facilitar
o acesso de pessoa portadora de deficiência física, visual ou com
mobilidade reduzida a espaço público no Estado;

d) Projeto de Lei nº 641, de 2007: dispõe sobre a reserva de vaga,
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em estágio, para pessoa portadora de deficiência, em órgãos das
administrações pública direta e indireta do Estado.

Portanto, considerando que já tramitam na Casa proposições que
versam sobre matérias contidas no projeto em exame, esta Comissão
poderia, com base no § 5º do art. 173 do Regimento Interno,
desmembrar o projeto de lei em exam0e, retornando as partes para a
Mesa, a fim de que fossem devidamente anexadas.

Todavia, a medida confrontaria a intenção do autor, que parece
pretender reunir em um único diploma legal as diversas proposições
sobre a matéria, preocupado com os efeitos da dispersão do
tratamento da matéria em diversas normas legais.

Comungamos com a preocupação do autor e com seu anseio por
assegurar mais efetividade à legislação em vigor. Todavia, não nos
parece que a solução para esse problema possa desconsiderar as
regras estabelecidas na Lei Complementar nº 78, de 2004, nem as
proposições que já tramitam nesta Casa sobre a matéria.

Conclusão
Em virtude dos argumentos apresentados, concluímos pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei
nº 703/2007.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 706/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.761/2006, “dá
nova redação ao art. 8º da Lei nº 6.310, de 8 de maio de 1974, que
autoriza o Poder Executivo a constituir e organizar empresa pública
para o desenvolvimento e a execução de pesquisas no setor da
agropecuária”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento
Interno.
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Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
O projeto sob comento tem o escopo de modificar a redação do art.

8º da Lei nº 6.310, de 1974, que autoriza o Poder Executivo a
constituir e a organizar uma empresa pública, sob a denominação de
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – Epamig. O
dispositivo que se pretende alterar trata da composição do Conselho
de Administração da citada empresa, o qual é constituído de sete
membros, e uma Diretoria Executiva, composta de um Presidente, um
Diretor de Operações Técnicas e um Diretor de Administração e
Finanças, nomeados pelo Governador do Estado.

No que tange especificamente ao Conselho de Administração da
Epamig, sua composição está prevista no § 1º do art. 8º da Lei nº
6.310, posteriormente modificada pelo art. 1º da Lei nº 12.028, de
1995, e compreende membros natos e membros escolhidos pelo
Governador do Estado. Entre os primeiros, destacam-se o Secretário
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o
Presidente, e o dirigente da Epamig. Os outros membros escolhidos e
nomeados pelo Chefe do Poder Executivo são um representante dos
empregados dessa empresa pública e três pessoas de nível
universitário e de reconhecida capacidade técnica. Além disso,
saliente-se que o mandato desses membros é de quatro anos,
permitida a recondução.

A rigor, o projeto não altera a composição desse Conselho nem
modifica substancialmente a redação do art. 8º da Lei nº 6.310, mas,
tão-somente, visa a acrescentar o § 4º ao art. 8º da mencionada lei. O
que se pretende, na verdade, é assegurar que a escolha de, pelo
menos, um membro da Diretoria Executiva da Epamig recairá em
servidor de carreira dos quadros da empresa, o qual tenha
comprovada experiência administrativa ou notório conhecimento no
campo da pesquisa agropecuária. Apesar desse equívoco atinente à
redação legislativa, o qual poderia ser facilmente sanado, o problema
principal reside no vício formal de inconstitucionalidade, conforme
veremos em seguida.
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Ora, em face da legislação atual, a Epamig é uma empresa pública
da administração indireta do Executivo e vinculada à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos do art.
4º, II, “c”, 2, da Lei Delegada nº 114, de 2007, que dispõe sobre a
estrutura orgânica básica dessa Secretaria. Esse vínculo jurídico
consiste na relação existente entre a entidade da administração
indireta, como é o caso da Epamig, e a Secretaria de Estado
responsável pela formulação das políticas públicas de sua área de
atuação, para a integração de objetivos, metas e resultados, conforme
se depreende da redação do art. 17, § 1º, III, da Lei Delegada nº 112,
de 2007, que dispõe sobre a organização e a estrutura da
administração pública do Poder Executivo do Estado e dá outras
providências.

Se a Epamig é uma empresa estatal vinculada ao Executivo, apenas
o Governador do Estado dispõe da prerrogativa constitucional para
tratar de sua organização ou estrutura, seja por meio de lei formal,
seja mediante decreto ou regulamento, neste caso quando a utilização
desse instrumento normativo tiver suporte constitucional. Isso porque
o art. 66, III, “e”, da Carta mineira, assegura explicitamente a essa
autoridade política a iniciativa para criar, estruturar e extinguir
entidade da administração indireta, na qual se encarta a empresa
pública Epamig. Ademais, o art. 90, XIV, da citada Constituição prevê
a competência privativa do Governador do Estado para dispor sobre
“a organização e a atividade do Poder Executivo”. A menção a esses
preceitos constitucionais demonstra claramente que a proposição
padece de vício formal de inconstitucionalidade por interferir em seara
alheia.

Destarte, não obstante a louvável preocupação do autor do projeto
em garantir a participação de servidor efetivo na Diretoria Executiva
da empresa, o assunto está intimamente relacionado com a
discricionariedade do Chefe do Executivo para disciplinar a matéria,
pois trata-se de organização de entidade da administração indireta do
Poder administrador. Conseqüentemente, não é lícito a membro desta
Casa apresentar projeto dessa natureza, sob pena de afrontar o
clássico princípio da separação dos Poderes, que é um dos vetores do
Estado de Direito.
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Nesse particular, é oportuno ressaltar que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é pacífica ao consagrar a competência do
Executivo para regular matérias desse teor. A título de exemplificação,
esse Tribunal, no julgamento da ADIMC nº 1391-SP, assim se
manifestou:

“A disciplina normativa pertinente ao processo de criação,
estruturação e definição das atribuições dos órgãos e entidades
integrantes da administração pública estadual traduz matéria que se
insere, por efeito de sua natureza mesma, na esfera de exclusiva
iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, em face da cláusula de
reserva inscrita no art. 61, § 1º, e, da Constituição da República, que
consagra princípio fundamental inteiramente aplicável aos Estados
membros em tema de processo legislativo. Precedentes do STF”
(Relator: Ministro Celso Mello, publicada no “Diário da Justiça” de
28/11/97).

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 706/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 707/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.247/2003,
“regulamenta o § 8º do art. 18 do ADCT, da Constituição do Estado,
incorporando a especialidade homeopatia na prestação de serviços de
saúde na rede estadual”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/4/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, do
Trabalho 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
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O projeto em análise propõe que a especialidade homeopatia seja
oferecida em todos os níveis de atenção à saúde, visando ao
atendimento da demanda por esta especialidade médica nas unidades
da saúde do Sistema Único de Saúde - SUS - do Estado, com
fundamento no § 8º do art. 18 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT - da Constituição mineira, que determina que “o
Estado incorporará a seus quadros de assistência, no prazo de cento
e oitenta dias, as especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina".

A proposição determina, ainda, a adoção das medidas necessárias
para prestação do serviço de homeopatia, incluindo a compra de
equipamentos, a destinação de recursos e a realização de concurso
público para contratação de especialistas em homeopatia, além de
prever a celebração de convênios com instituições públicas e privadas
visando ao desenvolvimento de profissionais da área. Prevê, também
que seja garantido aos usuários do SUS na rede estadual de saúde o
acesso aos medicamentos homeopáticos que forem demandados.

A matéria foi objeto de análise na legislatura passada, ocasião em
que esta Comissão não pôde manifestar-se em tempo hábil, em
virtude da perda do prazo regimental para exarar o seu parecer.

A homeopatia consiste em método terapêutico baseado no princípio
da cura pelo semelhante, método que foi desenvolvido Samuel
Hahnemann no final do século XVIII. A cura pelo semelhante significa
que uma substância capaz de produzir determinada alteração
(sintoma) em um indivíduo sadio, tem a propriedade de curar esta
alteração, caso ela se reverta em uma condição de doença, desde
que a substância seja dada em doses atenuadas.

A homeopatia foi reconhecida como especialidade médica pelo
Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução nº 1000, de
1980, e pelo Conselho de Especialidades Médicas da Associação
Médica Brasileira, em 1990.

Em consonância com a Constituição Brasileira de 1988, que
estabelece a incorporação das medicinas alternativas como recursos
terapêuticos válidos e elegíveis como direito de cidadania, a Comissão
Interministerial de Planejamento e Coordenação - Ciplan -, que
abrangia os Ministérios da Saúde, Educação, Previdência Social,
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Trabalho e Planejamento, ainda em 1988, publicou a Resolução nº 4,
de 8/3/88, na qual foram fixadas as primeiras diretrizes para
implantação do atendimento médico homeopático nos serviços
públicos e para a implementação da prática homeopática nas
unidades federadas do SUS (antigo SUDS).

Ainda em 1988, a Associação Médica Homeopática Brasileira -
AMHB - ganhou assento no Conselho de Especialidades da
Associação Médica Brasileira - AMB -, instituindo-se a prova de Título
de Especialista em Homeopatia pelo convênio CFM - AMB - AMHB, a
partir de 1990. As Resoluções do CFM nºs 1.295/89, 1.441/94,
1.634/2002, 1.659 e 1.666/2003, confirmam a Homeopatia como
especialidade médica. Desde então, a Associação Médica
Homeopática Brasileira - AMHB - realiza provas para o título de
Especialistas em Homeopatia em convênio com a Associação Médica
Brasileira e o Conselho Federal de Medicina.

Merece destaque a Portaria nº 1.188, de 28/6/2002, do Ministério da
Saúde, que confirma, no seu Anexo I, a Homeopatia como
especialidade disponível no SUS, classificando a consulta médica
homeopática com o código 0701219.

Mas, foi em 3/5/2006, por meio da Portaria nº 971, do Ministério da
Saúde, que se aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares - PNPIC - no Sistema Único de Saúde. Esta política,
de caráter nacional, recomendou a adoção, pelas Secretarias de
Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios da
implantação e da implementação das ações e serviços relativos às
práticas integrativas e complementares no âmbito do Sistema Único
de Saúde - SUS - (art. 1º da referida portaria).

Nesse ponto, cumpre lembrar que o relatório final da 10ª
Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1996, já aprovara “a
incorporação ao SUS, em todo o País, de práticas de saúde como a
fitoterapia, a acupuntura e a homeopatia, contemplando terapias
alternativas e práticas populares”. A aprovação dessas práticas de
saúde foi formalizada no Anexo da Portaria MS nº 971, de 2006, já
mencionada.

O art. 2º da referida portaria determina que os órgãos e entidades do
Ministério da Saúde, cujas ações se relacionem com o tema da
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política então aprovada, promovam a elaboração ou a readequação
de seus planos, programas, projetos e atividades na conformidade das
diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas.

Concluindo, a leitura do Anexo a que se reporta a norma infralegal já
destacada inclui, na tabela de procedimentos do SUS, os serviços de
saúde relativos à homeopatia. Sob o código de serviço nº 68, descrito
como Práticas Integrativas e Complementares, estão incluídas, além
da homeopatia, a acupuntura, a fitoterapia e as técnicas em medicina
tradicional chinesa, dentre outras.

Diante da fundamentação apresentada, constatamos que todas as
providências necessárias à implementação da homeopatia como uma
metodologia aceita e inserida no universo científico da medicina já se
encontram legalmente formalizadas e implementadas como
procedimento médico praticado no SUS.

Desse modo, em que pese ao elevado mérito da proposição sob
análise, o projeto em foco perdeu seu objeto, uma vez que a matéria
já se encontra regulada e implementada no âmbito do SUS. Nesse
passo, falta à proposição o atributo da novidade jurídica, um dos
pilares da tríade que sustenta o instituto da lei no sentido estrito.
Ensina a doutrina que a lei “strictu sensu” deve apresentar como
requisitos essenciais a generalidade (universalidade), a
obrigatoriedade e o caráter inovador no mundo jurídico. Este atributo,
por inexistente, macula a proposição sob análise da eiva de
antijuridicidade. A antijuridicidade não se coaduna com a
constitucionalidade e a legalidade.

Conclusão
Diante da fundamentação apresentada, concluímos pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei
nº 707/2007.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 719/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Gustavo
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Corrêa, “dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro
de contribuintes do ICMS dos estabelecimentos que comercializem
produtos falsificados, contrabandeados ou de origem duvidosa, na
hipótese que especifica”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposta constante no projeto de lei em tela foi submetida ao crivo

da Comissão de Constituição e Justiça, quando do trâmite do Projeto
de Lei nº 3.204/2006, cujo parecer, a seguir transcrito, é adotado na
íntegra por esta Comissão.

“O projeto de lei em análise pretende cancelar a inscrição, no
cadastro de contribuintes do ICMS, do estabelecimento que
comercializar, adquirir, estocar ou expuser produtos falsificados ou
contrabandeados.

De acordo com o art. 3º do projeto, tal cassação inabilitará o
estabelecimento para a prática de operações relativas à circulação de
mercadorias e de prestação de serviços de transportes interestadual e
intermunicipal e de comunicação. O projeto prevê, ainda, penalidades
a serem aplicadas aos sócios do estabelecimento que tiver o cadastro
cassado, os quais ficarão impedidos de exercer o mesmo ramo de
atividade, ainda que em estabelecimento outro que não o penalizado,
e de solicitar a inscrição de nova empresa no mesmo ramo de
atividade, pelo prazo de cinco anos contados da data de cassação da
inscrição da empresa.

Conforme o exposto na justificação do projeto, seu objetivo é
combater a pirataria, tendo em vista que o País deixa de arrecadar,
com a falsificação e o contrabando de produtos, cerca de
R$84.000.000.000,00 e de criar 2 milhões de empregos anualmente,
segundo a estimativa do Conselho Nacional de Combate à Pirataria.

Convém destacar que, para combater a pirataria, tema amplamente
debatido na mídia e em diversos setores do governo, inúmeras ações
têm sido executadas visando à intensificação da fiscalização e ao
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aumento do rigor na legislação. Cita-se como exemplo a Lei Federal
no 10.695, de 1º/7/2003, que alterou os arts. 184 e 186 do Código
Penal e acrescentou dispositivos ao Código de Processo Penal, com o
objetivo de coibir os delitos contra o direito autoral e a propriedade
intelectual. Além de ampliar o alcance e a extensão do crime de
violação do direito autoral, a lei agrava a pena do referido crime,
disciplina as hipóteses de apreensão pela autoridade policial dos bens
ilicitamente produzidos, atribuindo ao titular do direito de autor o
encargo de fiel depositário dos bens apreendidos, e, ainda, especifica
as condições e a oportunidade da destruição do material apreendido.
Editou-se, também, no Estado de São Paulo, a Lei nº 12.279, de
21/2/2006, que, semelhantemente ao projeto de lei em apreço, prevê
o cancelamento da inscrição, no cadastro de contribuintes do ICMS,
do estabelecimento que comercializar, adquirir, estocar ou expuser
produtos falsificados ou contrabandeados.

A própria Constituição Federal, reconhecendo a relevância da
proteção desses direitos, dispõe, em seu art. 5o, XXIX, que “a lei
assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País”.

Quanto ao ponto de vista jurídico, entendemos que a matéria tratada
no projeto de lei em questão versa sobre direito tributário no que toca
à cassação da inscrição da empresa no cadastro de contribuintes do
ICMS, que é um imposto estadual, bem como sobre proteção do
consumidor. Dessa forma, consideramos que o Estado membro
possui competência para editar normas sobre o tema, nos termos dos
incisos I e VIII do art. 24 da Constituição da República, que conferem
à União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência concorrente
para legislar sobre direito tributário e dano ao consumidor,
respectivamente.

No entanto, com o intuito de adequar o projeto em questão à técnica
legislativa e corrigir alguns vícios de natureza jurídico-constitucional,
apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1. Cumpre-nos
esclarecer que a proposição em estudo, em alguns dispositivos,
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excede os limites de sua competência legislativa, notadamente no art.
4º, em que prevê penalidades a serem aplicadas aos sócios da
empresa cuja inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS tenha
sido cancelada. Vê-se que, neste aspecto, o projeto legisla sobre
matérias reservadas privativamente à União, uma vez que regula
relações próprias do Direito Comercial e do Direito Civil.”

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 719/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre o cancelamento da inscrição de estabelecimento no

cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
na hipótese que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Será cancelada a inscrição no cadastro de contribuintes do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - do estabelecimento que
comercializar, adquirir, estocar ou expuser produtos falsificados ou
contrabandeados.

Parágrafo único - O cancelamento de que trata o “caput” deste artigo
inabilita o estabelecimento para a prática de operações relativas à
circulação de mercadorias e de prestação de serviços de transportes
interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Art. 2º - As infrações a que se refere o art. 1º serão apuradas na
forma estabelecida pela administração fazendária e comprovadas por
meio de laudo elaborado por órgão público estadual ou entidade
credenciada ou conveniada com o governo do Estado.

Art. 3º - O Poder Executivo divulgará, no órgão oficial de imprensa
do Estado, a relação dos estabelecimentos penalizados com base no
disposto nesta lei, com os respectivos números de registro no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - e endereço de
funcionamento.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Delvito

Alves - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 724/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, a proposição em epígrafe
dispõe sobre a Política Estadual de Prevenção, Diagnóstico e
Tratamento da Hipertermia Maligna, no Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 12/4/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão, para ser
examinado quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos dos art. 188, c/c o art. 102, III, “a” do Regimento Interno.

Fundamentação
Segundo conceituação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia,

encontrada na página da internet
“http://www.sba.com.br/portal/menu/9.asp”, “hipertermia maligna é
uma síndrome de origem farmaco-genética que classicamente se
manifesta quando o seu portador é submetido a um ou mais fatores
desencadeantes durante uma anestesia geral. Inicia-se, assim, um
processo de hipermetabolismo da célula muscular esquelética,
podendo levar à sua destruição, consumindo grande quantidade de
energia, com rápida e intensa elevação da temperatura, e
conseqüentemente produzindo alterações bioquímicas e
hematológicas, que podem evoluir para choque irreversível e morte”.

O projeto pretende instituir, no Estado, a Política Estadual de
Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da Hipertermia Maligna, a ser
desenvolvida pelo Poder Executivo em parceria com a sociedade civil,
cujos objetivos são:

1 - prevenir, diagnosticar, tratar e orientar adequadamente os
pacientes suscetíveis de hipertermia maligna e seus familiares;

2 - garantir que todos os hospitais e postos de saúde, públicos e
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particulares, as empresas de medicina de grupo, cooperativas de
trabalho médico, ou outras que atuem sob a forma de prestação direta
ou intermediação dos serviços médico-hospitalares e operem no
Estado, possuam medicamentos apropriados para o combate à
doença, em especial o dantroleno sódico;

3 - evitar a ocorrência de mortes em virtude dessa síndrome no
Estado;

4 - produzir materiais de divulgação para os profissionais do setor de
saúde no Estado contendo as principais informações sobre a
hipertermia maligna e as formas de evitar os seus efeitos mortais nos
pacientes;

5 - realizar palestras informativas sobre a hipertermia maligna para
médicos e paramédicos em hospitais de referência no Estado;

6 - implantar um sistema de coleta de dados sobre os portadores da
síndrome visando: a) manter um cadastro estadual com informações
sobre a incidência da doença na população mineira e o número de
mortes dela decorrentes; b) obter elementos informadores sobre a
população atingida pela moléstia; c) contribuir para o aprimoramento
das pesquisas científicas sobre a hipertermia maligna; d) firmar
convênios com os serviços funerários existentes no território de Minas
Gerais, para que informem ao Estado o número de óbitos decorrente
da síndrome que deram entrada naqueles estabelecimentos.

Estatui a proposição, também, que os hospitais e postos de saúde
públicos e particulares, as empresas de medicina de grupo, as
cooperativas de trabalho médico ou outras que atuem sob a forma de
prestação direta ou intermediação dos serviços médico-hospitalares e
operem no Estado sejam obrigados a dispor, em seus estoques, dos
medicamentos necessários para o tratamento da hipertermia maligna.

Vê-se, assim, que o projeto em análise fixa os objetivos a serem
perseguidos pelos organismos públicos e privados para a consecução
da política estadual para prevenção, diagnóstico e tratamento da
hipertermia maligna.

Projeto tratando do mesmo tema, também de autoria do Deputado
Doutor Viana, tramitou nesta Assembléia na legislatura passada e
logrou êxito em sua tramitação, transformando-se na Proposição de
Lei nº 17.175, de 2006. Submetida à sanção do Governador, a matéria
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foi totalmente vetada, tendo sido mantido o veto.
Na ocasião, por intermédio da Mensagem nº 639/2006, o

Governador do Estado comunicou o veto total à proposição de lei,
fundamentado nas alegações técnicas da Secretaria de Estado da
Saúde, que assim se manifestou:

“A hipertermia maligna não se constitui como uma doença. É uma
síndrome que envolve a genética e a introdução de fármacos, com a
possibilidade de outros fatores desencadeantes, durante uma
anestesia geral com a utilização de anestésico inalatório volátil. Com
os conhecimentos atuais não há como a prevenir. A principal
preocupação é a precocidade do diagnóstico e a pronta ação da
equipe de profissionais envolvidos”.

O parecer sobre o veto total apresentado pelo Governador àquela
proposição de lei opinou pela manutenção do veto, entendendo que o
combate à hipertermia só é possível por meio da atuação da equipe
médica no momento da crise, sendo a prevenção da síndrome inviável
como procedimento de rotina.

Todavia, cumpre salientar que desde a apresentação do projeto em
2004 até a presente data passaram-se dois anos. Nesse
aparentemente curto espaço de tempo, considerando-se a rapidez
com que se fazem novas descobertas científicas em virtude dos
avanços tecnológicos, a medicina pode trazer à luz novos aspectos
sobre a matéria, que justifiquem, mais uma vez, a tramitação do
projeto, que é meritório.

Desse modo, e considerando o âmbito da competência regimental
desta Comissão, só podemos reafirmar os termos do parecer desta
mesma Comissão, exarado por ocasião da apreciação da matéria na
legislatura anterior.

Assim, praticamente reproduzimos o referido documento técnico-
jurídico, redigido nos termos seguintes.

O escopo da proposição está compreendido na esfera estadual de
competência legislativa, por se referir a uma questão de saúde
pública, atribuição concorrente da União e dos Estados, no termos do
inciso XII do art. 24 da Constituição da República.

A Constituição mineira, por sua vez, em seu art. 186, parágrafo
único, II, dispõe que o direito à saúde implica a garantia de acesso às
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informações de interesse para essa área, estando obrigado o Poder
Público a manter a população informada sobre os riscos e danos à
saúde e sobre as medidas de prevenção e controle.

Por outro lado, não há óbice à iniciativa, haja vista que a matéria de
que trata o projeto não se insere entre aquelas previstas no art. 66 da
Carta Estadual, que cuida das hipóteses de competência privativa
para deflagração do processo legislativo.

Quanto à obrigatoriedade de que os estabelecimentos de saúde
públicos e particulares disponham em seus estoques dos
medicamentos necessários para o tratamento da hipertermia maligna,
contudo, entendemos que não há como prosperar tal regra.

Primeiramente porque é inviável obrigar, por meio de lei estrita, os
estabelecimentos de saúde a disporem, em seus estoques, de
medicamentos necessários para os mais diversos tipos de moléstias.

Vejamos o caso da própria hipertermia maligna: menciona o autor do
projeto, na justificação, que, “não sendo diagnosticada e tratada em
tempo hábil (com dantroleno sódico), a hipertermia maligna leva o
paciente à morte”.

Mas o dantroleno sódico seria o único medicamento a ser utilizado
para o tratamento dessa síndrome? Segundo informações obtidas na
página “http://www.apm.org.br/cursos/sempreviva/tratamento.htm”, a
fase aguda da doença exigiria os seguintes procedimentos: “1)
interrupção imediata da inalação de anestésicos voláteis ou uso de
succinilcolina; 2). hiperventilação com oxigênio puro - não há
necessidade da troca do circuito ou sistema de absorção do CO2; 3)
dantroleno sódico: injeções intravenosas de 2 mg/kg, repetidas até o
controle das manifestações de HM. Na maioria das vezes esse
controle é obtido com dose total inferior a 10 mg/kg, porém doses
maiores podem ser necesárias; 4) bicarbonato de sódio intravenoso,
conforme bicarbonato sérico; 5) resfriamento ativo: lavagem gástrica,
vesical, retal e de cavidades (peritoneal ou torácica) eventualmente
abertas com NaCl 0,9% gelado, colchão hipotérmico e aplicação de
gelo na superfície corporal; deve-se evitar hipotermia; 6) tratamento
das arritmias cardíacas: geralmente são controladas com o tratamento
da hiperpotassemia e acidemia; não se devem usar bloqueadores dos
canais de cálcio na presença de hiperpotassemia e choque; 7)
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tratamento da hiperpotassemia: hiperventilação, bicarbonato de sódio,
solução polarizante (0,15U insulina simples/kg em 1ml/kg glicose
50%), cloreto de cálcio intravenoso 2 a 5 mg/kg (em arritmias
graves);8) manter diurese acima de 2 ml/kg/hora”.

Verifica-se, portanto, que, diante de uma única síndrome, existe um
procedimento extremamente complexo de tratamento, com o uso de
diversos medicamentos e materiais. Não se deve olvidar que, para
cada caso concreto, poderá ser indicado um procedimento diverso.
Ora, não cabe à lei em sentido estrito estabelecer que, para essa ou
aquela doença, devem os estabelecimentos de saúde dispor desses
ou daqueles medicamentos que se mostrem apropriados para o seu
combate, mesmo porque determinada droga que hoje possa ser
considerada adequada para um tipo de moléstia em breve poderá ser
substituída por outras, já que o conhecimento médico sofre evolução
rápida e constante.

Ademais, parece-nos que a obrigação de os estabelecimentos de
saúde proporcionarem tratamento adequado aos seus pacientes,
ministrando-lhes oportunamente os medicamentos necessários, já se
encontra assentada como decorrência do direito fundamental à vida,
assegurado a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil,
conforme expressamente previsto na Carta Magna em seu art. 5º.

Ademais, se a literatura médica recomenda que o tratamento de
determinada moléstia deve ser realizado com o uso de certos
medicamentos e estes não foram utilizados no momento oportuno
porque não estavam disponíveis em estoque, ocasionando a morte ou
qualquer prejuízo ao paciente, em nosso entendimento poderá
emergir desse fato a responsabilização penal, civil e administrativa
dos médicos e administradores do estabelecimento de saúde. Isso
porque é dever de qualquer estabelecimento de saúde dispor de todo
o instrumental necessário para atendimento de seus pacientes.

No caso específico da hipertermia maligna, parece-nos curial
concluir que uma instituição que realize cirurgias em suas
dependências esteja obrigada a possuir estoque do medicamento
dantroleno sódico para utilização nas ocorrências daquela síndrome.
Se esse procedimento não é observado, não é porque o
estabelecimento esteja desobrigado, mas porque descumpre dever de
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ofício, tanto que certamente atrairá sua responsabilização no campo
penal, civil e administrativo em caso de infortúnios.

Desse modo, não se vislumbra na norma contida no art. 3º do
projeto nenhuma inovação jurídica, na medida em que a obrigação
que pretende instituir já existe em nosso ordenamento jurídico.

Assim, apresentamos a Emenda nº 2, por meio da qual propomos a
supressão do art. 3º do projeto.

Todavia, outras alterações devem ser promovidas no projeto, o que
fazemos por meio das Emendas nºs 1 e 3 . A primeira suprime a
alínea “d” do inciso VI do art. 2º do projeto, uma vez que a
competência do Poder Executivo para celebrar convênios, parcerias e
outras categorias de ajustes, de maneira a permitir o pleno exercício
das atividades administrativas próprias desse Poder, já está prevista
na Constituição mineira, especificamente no inciso XVI do seu art. 90.
Nesse passo, configura-se a inocuidade do dispositivo e,
conseqüentemente, a sua antijuridicidade.

A terceira emenda, que consiste na supressão do art. 4º do projeto,
decorre, igualmente, da inocuidade do artigo, o que implica a sua
antijuridicidade. No caso, a Constituição do Estado, no inciso VII do
seu art. 90, já determina que compete privativamente ao Governador
do Estado expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das
leis.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 724/2007 com as
Emendas nºs 1 a 3, a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Suprima-se a alínea “d” do inciso VI do art. 2º.

Emenda nº 2
Suprima-se o art. 3º.

Emenda nº 3
Suprima-se o art. 4º .
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 732/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 794/2003, “institui
o Programa Acorda Maria e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Com o objetivo de promover a qualificação e a inserção da mão-de-

obra feminina no mercado de trabalho, o projeto de lei em análise
institui o Programa Acorda Maria, que prioriza a mulher responsável
pela direção, administração ou manutenção familiar e que esteja
desempregada. O programa deverá ser implantado e executado pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, com o
auxílio do Conselho Estadual da Mulher - CEM - e do Conselho
Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda - Ceter.

Para a implantação do programa, a proposição enumera ações a
serem implementadas pela citada Pasta e aponta como fontes de
recursos a programação orçamentária desse órgão, além de outras,
indicadas pelo governo do Estado, bem como contribuições e doações
da iniciativa privada.

A matéria relativa à qualificação e à inserção no mercado de
trabalho da mão-de-obra feminina encontra-se entre aquelas
reservadas aos Estados, por força do disposto no § 1º do art. 25 da
Constituição da República. Com relação à competência para deflagrar
o processo legislativo, também não há óbice à tramitação do projeto,
já que não existe norma instituidora de iniciativa privativa quanto ao
caso em tela.

Entretanto, alguns aspectos da proposta impedem-na de prosperar,
uma vez que confrontam comandos constitucionais vigentes.

A Constituição da República, em seu art. 2º, estabeleceu como
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Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário. O constituinte determinou, ainda, funções
para cada um desses Poderes, atribuindo-lhes competências próprias,
mas sem exclusividade absoluta. Assim, cada Poder possui uma
função predominante, que o caracteriza como detentor de uma
parcela da soberania estatal, além de outras funções previstas no
texto constitucional. São as chamadas funções típicas e atípicas.

As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar, não
havendo predominância de uma sobre a outra. Ao Poder Executivo, a
norma constitucional atribui a função típica de administrar, por meio de
atos de chefia de Estado, de governo e de administração. Cabe ao
Chefe do Poder Executivo a representação do ente político, a direção
dos seus negócios e a administração da coisa pública.

A elaboração e a execução de plano ou programa administrativo
são, portanto, atividades que integram o rol de competências do
Executivo para realizar ações de governo e podem prescindir de
previsão legal. A apresentação de projeto de lei tratando de tema
dessa natureza constitui, portanto, uma iniciativa inadequada, porque
inócua, uma vez que pretende obrigar o Poder Executivo a
implementar uma ação que já está entre aquelas de sua competência
constitucional.

Além disso, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da
generalidade, e não pode avançar a ponto de minudenciar a ação
executiva, prescrevendo a implementação de programa
governamental, pois isso iria esvaziar a atuação institucional do
Executivo e contrariar o princípio constitucional da separação dos
Poderes.

Nessa linha vem-se pronunciando o Supremo Tribunal Federal,
conforme a Decisão de Questão de Ordem suscitada na Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO 224-RJ), que decidiu não
estar sob reserva legal a criação de programa, ressalvados os casos
expressamente previstos na Constituição da República, conforme o
disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Quando sua implementação demanda previsão de recursos, os
programas de ação governamental devem, necessariamente, estar
previstos na Lei Orçamentária Anual, de iniciativa do Poder Executivo,
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a qual compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, não sendo o
caso de iniciativa de projeto de lei específico criando programa.

A mesma análise pode ser feita com relação ao estabelecimento de
atribuições para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes. O processo de estruturação e definição das atribuições dos
órgãos integrantes da administração pública estadual também é
matéria que, por sua natureza, encontra-se entre aquelas de iniciativa
exclusiva do Poder Executivo. Ainda sob a égide do princípio da
separação dos Poderes, segundo a Constituição da República, cabe
ao Chefe do Executivo organizar esse Poder. Quaisquer alterações na
estrutura administrativa do Poder Executivo devem passar pelo crivo
do Poder Legislativo, porém, o legislador não pode, por meio de lei de
sua iniciativa, compelir o Executivo a alterar a competência de órgão
integrante de sua própria estrutura administrativa.

Devemos destacar, também, a existência do Plano Nacional de
Qualificação do Trabalhador, um dos mecanismos da Política Pública
de Trabalho e Renda no âmbito do Fundo de Amparo ao Trabalhador -
FAT -, que tem o objetivo de promover a qualificação profissional
como direito do trabalhador e componente básico do desenvolvimento
sustentado, com eqüidade social.

Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes desenvolve ações visando a promover a inserção e
a recolocação das pessoas no mercado de trabalho e a qualificar ou
requalificar o trabalhador, possibilitando seu crescimento profissional e
a obtenção de novo emprego.

Por fim, na última legislatura, tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº
794/2003, também com conteúdo similar ao do projeto em tela. A
proposição não chegou a ser apreciada na Comissão de Constituição
e Justiça e foi arquivada ao final da legislatura, em razão do disposto
no art. 180 do Regimento Interno.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 732/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -
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Gilberto Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 740/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.639/2004,
“dispõe sobre a criação de Delegacia Especializada em Acidentes do
Trabalho na estrutura organizacional da Polícia Civil do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 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 criar, na estrutura orgânica da Polícia

Civil do Estado, a Delegacia Especializada em Acidentes do Trabalho,
que terá a incumbência de apurar e tipificar as responsabilidades
penais no caso de acidente envolvendo trabalhadores no pleno
exercício de suas atividades profissionais. Estabelece, ainda, que a
citada Delegacia prestará serviços em dois turnos e em consonância
com a Delegacia Regional do Trabalho em Minas Gerais - DRT-MG -,
a de Segurança e Medicina do Trabalho e os sindicatos classistas.
Além disso, o projeto atribui à Secretaria de Estado de Defesa Social
providências para o adequado embasamento técnico e científico dos
Delegados, Escrivães, Investigadores e Peritos, de modo a
proporcionar a essas autoridades conhecimento necessário ao bom
exercício de suas atividades.

Ora, a Polícia Civil é órgão da administração direta do Executivo,
subordinado ao Governador do Estado, conforme prescreve o art. 137
da Carta mineira, com a redação dada pelo art. 8º da Emenda à
Constituição nº 39, de 1999. Nessa qualidade, eventual modificação
da estrutura orgânica da instituição de que se cogita depende da
discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, seja para criar novas
unidades administrativas, seja para extinguir repartições existentes,
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seja até mesmo para alterar a denominação de repartições que
integram a estrutura do Poder administrador. Isso porque o art. 66, III,
“f”, da Constituição do Estado assegura ao Governador do Estado a
iniciativa privativa para dispor sobre a organização da Polícia Civil e
dos demais órgãos da administração pública. O vocábulo
“organização” a que se refere o preceito constitucional tem sentido
amplo e abrange o estabelecimento de competências dos órgãos e
entidades administrativos bem como a criação, a transformação e a
extinção de repartições públicas segundo critérios de conveniência e
oportunidade peculiares ao Governador do Estado.

Além de propor a criação de uma Delegacia na estrutura orgânica da
Polícia Civil, o projeto atribui competência à Secretaria de Estado de
Defesa Social, órgão subordinado ao Chefe do Poder Executivo.
Nesse particular, esse comando normativo choca-se frontalmente com
o art. 66, III, “e”, da mencionada Carta Política, o qual assegura a
prerrogativa do Governador do Estado para “a criação, estruturação e
extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da
administração indireta”.

Verifica-se, portanto, que a proposição em análise contém vício
formal de inconstitucionalidade por invadir a esfera de atribuições do
Governador do Estado, autoridade a quem é subordinada tanto a
Polícia Civil quanto a Secretaria de Estado de Defesa Social.
Conseqüentemente, a disciplina jurídica da matéria depende de lei ou
regulamento emanado do Poder Executivo, sob pena de contrariar o
secular princípio da separação dos Poderes, que é um dos pilares do
Estado Democrático de Direito.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 740/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 742/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe,
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resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.156/2005, tem
por objetivo instituir o Programa de Prevenção à Epilepsia e
Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/4/2007, foi a proposição
preliminarmente apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,
recebendo parecer pela aprovação, quanto aos aspectos jurídicos,
constitucionais e legais, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em exame institui um amplo programa de prevenção e

assistência integral à pessoa com epilepsia no Estado, atribuindo sua
execução à Secretaria de Estado de Saúde.

A matéria prevê a forma de acolhimento e de atenção clínica e
medicamentosa, estabelecendo direitos especiais para os casos
cirúrgicos, prioridade no atendimento de pessoas com epilepsia
quando da coleta de sangue para exames e acompanhamento
especializado para a gestante com epilepsia. O programa proposto
trata também de aspectos educativos, de disseminação de informação
sobre a doença e de formação e educação continuada para os
profissionais de saúde que atuam junto ao segmento. Está prevista,
ainda, assistência social e psíquica, além de transporte urbano
gratuito para pacientes. Estabelece, por fim, treinamento para
profissionais da área da educação, para que reconheçam os sintomas
da crise epiléptica nas escolas e sejam capacitados para os primeiros
atendimentos emergenciais.

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça apontou vários
problemas de natureza jurídica e constitucional na matéria. Em
primeiro lugar, citou normas que demonstram o vício de iniciativa e, a
seguir, detectou incompatibilidades com a Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Apontou, ainda, pontos que desacatam os princípios da autonomia
municipal e da igualdade na administração pública. Por fim,
acrescentou que, nas suas essencialidades, o projeto não inova o
ordenamento jurídico, uma vez que o tratamento da epilepsia,
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inclusive o cirúrgico, se necessário, já foi devidamente autorizado pelo
Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 46, de 23/3/94.

Considerando o relevante interesse que tem a matéria para as
pessoas com epilepsia, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou o Substitutivo nº 1, que institui a Semana de
Conscientização sobre o Tratamento da Epilepsia.

Segundo a literatura médica, o tratamento da epilepsia deve seguir
parâmetros muito similares ao proposto no projeto em análise. É
desejável que a atenção ao paciente epiléptico seja descentralizada,
deslocando-se para a rede básica do Sistema Único de Saúde - SUS -
, a qual, mediante a capacitação das Equipes de Saúde da Família, se
tornaria apta a identificar e atender aos casos.

Considerando-se que o tratamento preferencial para a epilepsia é
medicamentoso, uma vez que as drogas anticonvulsivas são eficazes
em 70% a 80% dos casos, há que se prover recursos regulares e
suficientes para a sua distribuição nos postos de atendimento. Nos
casos em que há indicação para intervenção cirúrgica, o paciente
deve ser encaminhado a centros de referência credenciados para
esse fim.

Considerando-se também o preconceito que cerca a doença, é
necessário o desenvolvimento de ações educativas e de
conscientização, nos moldes preconizados pelo projeto. Enfim,
profissionais da rede básica de saúde precisam de um programa de
educação continuada, com ênfase no apoio psicológico e na inserção
social das pessoas com epilepsia; observa-se, no entanto, que essas
diretrizes já norteiam o SUS. Se a atenção ao paciente ainda não é
feita dessa forma, não é por falta de normatização adequada.

Por essas razões, entendemos ser razoável o acolhimento do
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que apresentou
substitutivo ao projeto instituindo uma semana de reflexão sobre o
problema, com a finalidade de conscientizar a população sobre a
doença. Certamente, tal medida surtirá os efeitos positivos desejados
na atenção ao paciente epiléptico.

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

742/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
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de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Doutor Rinaldo

- Paulo Cesar.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 764/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em
epígrafe acrescenta parágrafo ao art. 9° da Lei nº 14.130, de 19 de
dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção de incêndio e
pânico no Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/4/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Pública.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, consoante o disposto no
Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 1º da proposta acrescenta parágrafo único ao art. 9° da Lei nº

14.130, de 19 de dezembro de 2001, segundo o qual nas edificações
e nos espaços condominiais a que se refere o “caput” do citado artigo,

“(...) cada condômino, por espaço, loja ou apartamento que não seja
de uso comum do condomínio, poderá elaborar e executar apenas o
projeto referente à sua fração ideal, quando não houver consenso ou
houver expressa recusa do condomínio quanto à realização das obras
ou à implantação dos equipamentos” [de que trata a citada lei].

O autor do projeto, em sua justificação, informa que recebeu da
Câmara Municipal de Patos de Minas a Indicação n° 3 1/2007, de
14/2/2007, de autoria do Vereador Sílvio Gomes de Deus, aprovada
na Reunião Plenária de 13/2/2007, segundo a qual a Lei nº 14.130, de
2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no
Estado de Minas Gerais, “vem causando transtornos aos
comerciantes e aos prestadores de serviços instalados em edifícios de
condomínios, principalmente às farmácias” dessa cidade.

Entendem estes que a lei, ao especificar que os prédios comerciais,
industriais, de prestação de serviços ou residenciais têm de fazer e



1394

executar o projeto de prevenção de incêndio, traz o seguinte entrave:
“(...) quando se trata de prédios em condomínio, alguns condôminos

não acatam a determinação de se fazer o projeto de segurança, o que
impossibilita, no caso específico das farmácias instaladas nestes
edifícios, conseguirem o alvará de funcionamento, pois a vigilância
sanitária só autoriza o funcionamento com a licença do Corpo de
Bombeiros, e, sem essa licença, o farmacêutico não pode adquirir
remédios dos laboratórios”.

No dizer do Vereador, a lei exige que “o projeto de segurança contra
incêndio seja feito contemplando por inteiro o edifício, com todas as
suas repartições”. Entretanto, pleiteia ele que “cada condômino, por
espaço, loja ou apartamento que não seja de uso comum do
condomínio, possa elaborar e executar apenas o projeto de sua fração
ideal quando não houver a cooperação do condomínio”.

Posteriormente, o Deputado autor do projeto, em 15/2/2007, recebeu
manifestação conjunta das Bancadas do PFL, assinada pelos
Vereadores Bartolomeu Ferreira Ribeiro, Eustáquio José da Silva,
João Batista Donizetti da Cruz, e do PP, subscrita pelos Vereadores
José Carlos da Silva e Otaviano Marques de Amorim, dando apoio
integral à indicação por ele apresentada.

Passamos à análise do projeto.
Primeiramente, há que se reconhecer, além da situação apontada,

uma outra, ainda mais delicada, que não pode ser relegada a um
plano inferior. No que respeita à segurança contra incêndio, há que se
considerar o seguinte: ainda que determinado condômino, na área de
sua propriedade exclusiva, executasse o projeto de prevenção contra
incêndio, as demais áreas do condomínio continuariam a oferecer
risco de incêndio, inclusive para aquele condômino que tomou
providências isoladamente.

Com efeito, se os condôminos, por sua maioria, não adotam as
medidas exigidas pela lei, cabe ao condômino prejudicado denunciar a
irregularidade aos órgãos competentes e, conforme o caso, tomar as
providências judiciais cabíveis não só para que possa regularmente
exercer o seu direito de propriedade, mas também para que possa ser
ressarcido dos prejuízos causados pela omissão de terceiros.

Verifica-se, portanto, que a proposta em epígrafe, por seus termos,
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contraria o princípio constitucional da razoabilidade, inserto no art. 13
da Constituição do Estado.

Já no tocante aos problemas referentes à liberação de alvará de
funcionamento, são esses resolvidos na esfera municipal, pois que,
nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição da República, ao
Município compete cuidar das questões de interesse local.

Diante das razões aduzidas, somos levados a adotar a seguinte
conclusão.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 764/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 802/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 512/2003, feito a pedido do Deputado Sebastião Helvécio,
“altera a redação do inciso II do art. 10 da Lei nº 13.437, de 30 de
dezembro de 1999”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 14/4/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela pretende alterar a redação do inciso II do art.

10 da Lei nº 13.437, que “dispõe sobre o Programa de Fomento ao
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes - e dá outras
providências”.

A alteração formulada pelo autor do projeto teria o objetivo de
inserir, no referido Programa, a empresa que tenha sido
desmembrada ou que resulte de desmembramento de outra empresa
ou da transmutação de qualquer um de seus estabelecimentos em
empresa autônoma, anteriormente a 31/12/2000.
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Deve ser enfatizado, entretanto, que o dispositivo que se pretende
alterar foi revogado mediante a Lei nº 15.219, de 7/7/2004, que
“estabelece tratamento diferenciado e simplificado à empresa de
pequeno porte e ao empreendedor autônomo - Simples Minas - e dá
outras providências”.

A Lei nº 15.219, por seu turno, atende à pretensão do parlamentar,
pois seu art. 10 contém a ressalva de que trata o projeto, permitindo
que sejam incluídas no regime previsto na referida norma as
empresas que tenham sido desmembradas ou que resultem do
desmembramento de outra empresa ou da transmutação de qualquer
de seus estabelecimentos em empresa autônoma, anteriormente a 31
de dezembro de 2003.

Observa-se, pois, que a proposição em análise não traz nenhuma
inovação no mundo jurídico, o que inviabiliza o seu trâmite nesta Casa
Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 802/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 885/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o Projeto de Lei em epígrafe
“destina assentos a idosos e deficientes físicos nos terminais
rodoviários localizados no Estado”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social.

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
Consoante dispõe o projeto, 10% dos assentos dos terminais

rodoviários situados no Estado deverão ser reservados
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preferencialmente aos idosos acima de 65 anos e aos deficientes
físicos. Os assentos reservados terão identificação específica, que
informe a sua destinação.

O projeto analisado tem raízes em princípios que buscam promover
a dignidade da pessoa humana, a integração social do portador de
deficiência e o amparo ao idoso, estando em estrita consonância com
os ditames da Constituição da República, como veremos a seguir.

O art. 24, XIV, da Carta Magna estabelece que caberá ao Estado
legislar concorrentemente sobre “proteção e integração social das
pessoas portadoras de deficiência”, cumprindo-lhe, ainda, a tarefa de
concretizar, mediante políticas públicas, a “proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiência”, nos termos do art. 23, II, do citado
diploma legal.

A Constituição da República prevê, ainda, em seu art. 203, IV, que a
habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração na vida comunitária constituem objetivos
da assistência social. No art. 230, estatui que à família, à sociedade e
ao Estado é atribuído o dever de amparar as pessoas idosas. Não por
acaso, segundo a mesma norma fundamental, a ordem econômica
deverá ter por finalidade assegurar a todos existência digna, tendo
como princípios relevantes a função social da propriedade e a
dignidade da pessoa humana.

Na esfera estadual, observamos que a Constituição dispõe, no art.
224, sobre o dever de o Estado assegurar condições de integração
social ao portador de deficiência. Em seu art. 225, afirma que ao
Estado cumpre assegurar o amparo ao idoso e o respeito a sua
dignidade e seu bem-estar.

Como se vê, a proposição em estudo insere-se nesse contexto de
proteção do idoso e do deficiente físico, buscando conferir densidade
normativa a disposições previstas em termos mais genéricos nos
textos constitucionais, os quais servem de balizamento para a atuação
legiferante no plano estadual.

Por fim, destacamos que inexiste regra instituidora de reserva de
iniciativa, nessa matéria, sendo lícito a este Parlamento deflagrar o
devido processo legislativo.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 885/2007.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 952/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto em epígrafe
“dispõe sobre a Bolsa Verde, o programa de identificação,
catalogação e preservação de nascente de água no Estado de Minas
Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26 de abril de 2007, a
proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de
Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em exame pretende instituir o Programa de Identificação,

Catalogação e Conservação de Nascente de Água no Estado de
Minas Gerais, sob a denominação de “Bolsa Verde”. Trata-se,
portanto, de programa voltado para a preservação e a conservação de
recursos hídricos, por meio do qual os proprietários de terras, urbanas
e rurais, serão incentivados a promover a identificação, o
cadastramento e a preservação de nascentes de água. Para tanto, o
projeto prevê o fornecimento, pelo Estado, de mudas de espécies
nativas ou ecologicamente adaptadas e a concessão de benefício
pecuniário, mensal, a pequeno produtor rural proprietário de área de
até 50ha e de incentivo financeiro e fiscal para o incremento da
atividade agropecuária de proprietário rural de área superior à
mencionada.

A medida reveste-se da mais alta relevância ambiental para o
Estado de Minas Gerais e para o País. Como salientou o autor, a água
é um recurso natural de fundamental importância para a vida, e o
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nosso Estado possui um dos maiores reservatórios de água doce do
Brasil.

Segundo a Lei Federal nº 9.433, de 1997, que institui a Política
Nacional de Recursos Hídricos, a água é bem de domínio público e
um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. De acordo
ainda com essa lei, um dos principais objetivos dessa política é o de
assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade
de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos.
Portanto, as ações de preservação e de conservação da água têm
tanto natureza ambiental como de utilidade pública.

Como se sabe, o dever de cuidar do meio ambiente, de acordo com
a Constituição Federal, é atribuição do Poder Público e da sociedade,
como expresso no “caput” do seu art. 225. Para tanto, a Lei Federal nº
4.771, de 1965, que contém o Código Florestal Brasileiro, estabelece
restrições de uso da flora para fins de proteção de aqüíferos, de
fixação de dunas, controle de erosão e de proteção à biodiversidade.
Assim, veda a supressão de vegetação em área de preservação
permanente e impõe ao proprietário e ao posseiro de gleba rural a
obrigação de manter relativamente intocada parte do terreno a título
de reserva legal. Em Minas Gerais, a reserva legal representa 20% da
área total, na qual não se admite o corte raso (supressão), mas
apenas o corte seletivo, sob manejo florestal e autorização do poder
público. Com efeito, essas restrições de uso diminuem a capacidade
de aproveitamento da terra. Apresentam, em certo sentido, uma
espécie de ônus para o produtor rural, que fica impossibilitado de
explorar a propriedade em toda sua potencialidade econômica.

Por esse motivo, a lei florestal de Minas estabelece algumas regras
voltadas para a minimização de impactos financeiros. São os
comandos constantes nos arts. 31 e 32 da Lei nº 14.309, de 2002, que
determinam ao poder público a criação de normas de apoio e de
incentivos fiscais e especiais para o proprietário rural. Essas regras
são fruto de uma intensa negociação envolvendo o Estado, por meio
do IEF, as organizações não governamentais, as instituições de
pesquisa, as universidades e o setor produtivo ao longo de quatro
anos de tramitação do projeto da lei florestal nesta Casa, no período
de 1999 a 2002. Inegavelmente, a medida representa um avanço, ao
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reconhecer a importância dos agricultores na proteção da
biodiversidade e na produção de água. Todavia, é preciso avançar
mais. E é isso que o projeto pretende fazer, quando institui o incentivo
pecuniário para o proprietário rural de área de até 50ha e o incentivo
fiscal e financeiro para os demais proprietários nas condições já
mencionadas. O mesmo ocorre com a lei de águas do Estado, que
prevê um conjunto de ações a serem desenvolvidas pelo poder
público para assegurar a quantidade e a qualidade das águas, com a
previsão de instituição de programas permanentes de proteção,
melhoria e recuperação das disponibilidades hídricas superficiais e
subterrâneas. Todavia, a lei não prevê expressamente nenhuma ação
de incentivo fiscal ou financeiro para os proprietários e posseiros
rurais, como segmentos sociais e econômicos indispensáveis para o
êxito da política hídrica. Precisamos sanar essa falha legal. Nisso
reside, também, o mérito do projeto em estudo, que, no entanto,
juridicamente, apresenta inconsistências, como a instituição de
programa por iniciativa parlamentar e a fixação de prazo para o Poder
Executivo regulamentar a lei.

Está consolidado, nesta Comissão, o entendimento segundo o qual
a criação de programas na esfera do Executivo por iniciativa de
membro do Poder Legislativo não se coaduna com o modelo de
repartição de competências estabelecido pela Constituição Federal. A
medida é da alçada privativa do Governador do Estado, como já
asseverou o Supremo Tribunal Federal na Adin 224-RJ. Ademais, o
estabelecimento de prazo para o Executivo regulamentar a lei é uma
medida que, além de contrariar o princípio da separação de Poderes,
já é atribuição do Chefe do Executivo, como determina o art. 90 da
Constituição Estadual.

Assim, para superar esses obstáculos, apresentamos, na conclusão,
o Substitutivo nº 1, no qual alteramos as Leis nºs 13.199, de 1999, que
institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, e 14.309, de 2002,
que dispõe sobre as Políticas Florestal e de Proteção à Biodiversidade
do Estado.

No modelo proposto pelo Substitutivo nº 1, estabelecemos como
diretrizes da política de recursos hídricos e da política florestal a
concessão de incentivo financeiro, de caráter continuado, na forma de
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auxílio pecuniário, a proprietário e posseiro rurais para fins de
conservação e preservação de áreas necessárias à proteção e à
recarga de aqüíferos e à proteção da biodiversidade, em especial a
reserva legal. Tais ações, voltadas para a produção de água e para a
recomposição da cobertura vegetal, devem receber o mesmo
tratamento, porque estão inter-relacionadas. Com essa contribuição,
pretendemos compartilhar com o ilustre autor do projeto a nossa
preocupação com a qualidade de vida e com o meio ambiente
ecologicamente equilibrado.

Por fim, observamos que os Estados membros dispõem de
competência constitucional para legislar sobre matéria relacionada à
proteção do meio ambiente e à defesa dos recursos naturais, nos
termos do art. 24, VI, da Constituição Federal. Ressaltamos também a
legitimidade parlamentar para inaugurar o processo legislativo nessas
matérias, com fundamento no art. 65, “caput”, da Constituição do
Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 952/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera as Leis n°s 13.199, de 29 de janeiro de 1999 , que dispõe

sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, e 14.309, de 19 de
junho de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à
biodiversidade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 4° da Lei nº 13.199, de 29 de jane iro de 1999, passa a

vigorar acrescido dos seguintes inciso X e §§1° e 2 °:
“Art. 4º - (...)
X - concessão de incentivo financeiro, de caráter continuado, na

forma de auxílio pecuniário e sob a denominação de “Bolsa Verde”, a
proprietários e posseiros rurais, para fins de identificação,
recuperação, preservação e conservação de áreas necessárias à
proteção e à recarga de aqüíferos.

§ 1° - Na concessão do benefício de que trata o inc iso X do “caput”
deste artigo, será dada preferência aos proprietários ou posseiros
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rurais cuja propriedade ou posse esteja localizada em área de bacia
hidrográfica considerada prioritária, aos agricultores familiares e
àqueles cuja propriedade ou posse tenha até 50ha (cinqüenta
hectares), nos termos de regulamento.

§ 2° - O benefício de que trata o inciso X do “capu t” deste artigo será
progressivamente estendido a todos os proprietários e posseiros
rurais do Estado.”.

Art. 2° - O “caput” do art. 31 da Lei n° 14.309, de  19 de junho de
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 - O poder público, por meio dos órgãos competentes, criará
normas de apoio e incentivos fiscais e concederá incentivos especiais
para o proprietário ou posseiro rural que:”.

Art. 3° - O inciso IV do art. 32 da Lei n° 14.309, de 2002, passa a
vigorar com a redação que segue, ficando o artigo acrescido dos
seguintes inciso VII e §§ 2° e 3° e passando seu pa rágrafo único a
vigorar como § 1°:

“Art. 32 - (...)
IV - o fornecimento gratuito de mudas de espécies nativas ou

ecologicamente adaptadas, produzidas com a finalidade de recompor
a cobertura vegetal natural;

(...)
VII - concessão de incentivo financeiro, de caráter continuado, na

forma de auxílio pecuniário e sob a denominação de “Bolsa Verde”, a
proprietários e posseiros rurais, para fins de recuperação, preservação
e conservação de áreas de reserva legal e ecossistemas
especialmente protegidos.

(...)
§ 2° - Na concessão do benefício de que trata o inc iso VII do “caput”

deste artigo, será dada preferência aos proprietários ou posseiros
rurais cuja propriedade ou posse esteja localizada em área de bacia
hidrográfica considerada prioritária, aos agricultores familiares e
àqueles cuja propriedade ou posse tenha até 50ha (cinqüenta
hectares), nos termos de regulamento.

§ 3° - O benefício de que trata o inciso VII do “ca put” deste artigo
será progressivamente estendido a todos os proprietários e posseiros
rurais do Estado.”.
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Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.023/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Desarquivado nos termos do art. 232 do Regimento Interno, o
Projeto de Lei nº 1.023/2007, de autoria do Deputado Weliton Prado,
“cria o Fundo Estadual de Crédito Educativo - Fece - e dá outras
providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 10/5/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão analisar a matéria quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos do projeto, o Fundo Estadual de Crédito Educativo -

Fece - destina-se ao financiamento de curso universitário de
graduação ou de curso técnico profissionalizante ministrados por
instituições de ensino situadas no Estado.

Para fazer jus ao financiamento, o candidato a beneficiário deverá
comprovar insuficiência de recursos próprios ou familiares para o
custeio das despesas escolares, ter bom desempenho acadêmico e
não possuir título de graduação em outro curso universitário.

A Constituição do Estado estabelece, no seu art. 159, II, que cabe à
lei complementar estabelecer as condições para a instituição e o
funcionamento de fundo. À época em que estava em vigor a Lei
Complementar nº 27, de 1993, com as modificações introduzidas pela
Lei Complementar nº 36, de 1995, a qual dispunha sobre a instituição,
a gestão e a extinção de fundo, o projeto de lei em tela não
apresentava vício jurídico, razão pela qual foi considerado lícito por
esta Comissão; no entanto, a situação mudou. Hoje, a instituição de
fundos de qualquer natureza, no âmbito do Estado, deve-se fazer em
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estreita conformidade com os ditames da Lei Complementar n° 91, de
2006, instituidora das regras gerais sobre a instituição, a gestão e a
extinção dessas unidades contábeis. Segundo o referido
ordenamento, a criação de fundo depende da comprovação de sua
viabilidade técnico-econômica. Impõe-se que as fontes de recursos
indicadas para prover o fundo sejam factíveis e capazes de assegurar
o cumprimento de suas finalidades. A propósito, transcrevem-se os
arts. 2º e 3º da mencionada lei complementar, que estabelecem a
moldura normativa necessária ao exame da matéria.

“Art. 2º - O fundo é um instrumento de gestão orçamentária criado
por lei, sem personalidade jurídica, dotado de individualização contábil
e constituído pela afetação de patrimônio e do produto de receitas à
realização de determinados objetivos ou serviços.

Parágrafo único - O projeto de lei referente à criação de fundo será
acompanhado de justificativa do seu interesse público e de
demonstração de sua viabilidade técnica e financeira.

Art. 3º - Os fundos desempenharão predominantemente as
seguintes funções:

I - programática, destinada à execução de programa especial de
trabalho da administração pública estadual;

II - de transferência legal, destinada a concretizar as transferências
decorrentes do compartilhamento de receitas previsto na Constituição
da República, bem como a sistematizar outros encargos oriundos de
determinações legais;

III - de financiamento, destinada à concessão de financiamentos e à
execução de outras formas de inversão, cujos eventuais retornos
serão incorporados ao patrimônio do fundo, estabelecendo-se, assim,
sua natureza rotativa;

IV - de garantia, destinada a proporcionar garantias à realização de
determinadas operações ou projetos de interesse do Estado”.

O incentivo à educação é atividade habitual do Estado, a ser
custeada com recursos do seu Orçamento. Não se trata de programa
novo, com objetivos determinados.

Por outro lado, o fundo pretendido não se presta a viabilizar
transferência legal, financiamento ou garantia. Falta o enquadramento
da proposta nas hipóteses do citado art. 3º.
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Não é razoável, ademais, a criação de um fundo especial cuja
composição de recursos é meramente hipotética. É válido lembrar que
o princípio da razoabilidade, expressamente previsto na Constituição
do Estado, no seu art. 13, além de nortear as atividades da
administração pública, é aplicável ao Poder Legislativo.

Nesse sentido, a execução orçamentária dos fundos estaduais já
existentes apresenta problema que conduz à sua ineficácia. Apesar de
os fundos estarem excluídos do princípio da unidade orçamentária,
em Minas Gerais, os recursos por eles arrecadados são alocados no
caixa único do Estado, conforme determina o Decreto n° 39.874, de
1998. Assim, mesmo os recursos vinculados estão sujeitos à
discricionariedade do governo estadual, o que significa, na prática,
que a existência de recursos orçamentários não implica,
necessariamente, a sua execução. Há fundos que, apesar de
possuírem grande volume de recursos orçamentários, não dispõem de
recursos financeiros e são inviáveis.

Justamente em decorrência da preocupação com a não-viabilidade
técnico-econômica dos fundo, o Congresso adotou, no processo de
elaboração legislativa, o princípio da exceção para a criação de
fundos. Essa norma interna da Comissão de Finanças e Tributação da
Câmara dos Deputados recusa a criação de fundo que seja provido
unicamente com recursos orçamentários, por ser inadequado
orçamentária e financeiramente, salvo se o fundo a ser criado tiver
relevante interesse econômico ou social e suas atribuições não
puderem ser realizadas pela estrutura departamental da administração
pública.

Ademais, a referida Lei Complementar n° 91, de 2006 , exige que a
norma instituidora do fundo defina o órgão gestor e o grupo
coordenador, que são órgãos pertencentes à estrutura do Poder
Executivo. Por conta disso, a proposição passa a ser de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo, de modo que a proposta em
tela, com efeito, fere, ainda, as regras do art. 66, III, “e”, da
Constituição do Estado, que reserva ao Governador do Estado a
iniciativa da apresentação de projeto de lei que trate da organização
do Poder Executivo.

Conclusão
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Em face dos argumentos apresentados, concluímos pela
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do
Projeto de Lei nº 1.023/2007.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.042/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o Projeto de Lei nº
1.042/2007 “estabelece a implantação da codificação da classificação
hierarquizada de procedimentos médicos para a saúde suplementar
do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 11/5/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão de Constituição e Justiça 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
A questão referente à prestação de serviços médicos reveste-se de

grande relevância, pois estão em jogo vários interesses, muitas vezes
conflitantes, como a remuneração dos prestadores desses serviços, o
lucro almejado pelas operadoras de seguros de saúde e,
naturalmente, os direitos dos consumidores a serviços de saúde de
qualidade e a preços acessíveis.

Com o propósito de estabelecer a adoção de um padrão mínimo e
ético de remuneração dos procedimentos médicos para o sistema de
saúde suplementar, foi editada pelo Conselho Federal de Medicina a
Resolução nº 1.673, que contém a Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos - CBHPM. Trata-se de uma
lista referencial de métodos e procedimentos médicos existentes tanto
no campo da terapêutica quanto no do diagnóstico, a qual resulta do
esforço conjunto de várias entidades, como a Associação Médica
Brasileira - AMB -, o Conselho Federal de Medicina - CFM -, a
Federação Nacional dos Médicos - Fenam - e sociedades de
especialidades. Basicamente foram considerados cinco parâmetros
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para a elaboração dessa lista: o tempo para se executar o
procedimento, a cognição e a habilidade necessárias, o grau de
complexidade e o risco inerente ao procedimento.

Importa ressaltar que tal lista resulta da mobilização da classe
médica em defesa de honorários dignos, uma vez que a classificação
oficial de procedimentos médicos, determinada pela Agência Nacional
de Saúde, apresenta-se bastante defasada, remunerando a preços
aviltantes os serviços médicos. Tal defasagem resulta potencializada
pelos avanços tecnológicos no campo médico, os quais, se, de um
lado, otimizam a terapêutica e a diagnose, de outro acarretam custos
adicionais expressivos, em total descompasso com a tabela oficial de
honorários médicos. Ademais, a classe médica se queixa de que os
reajustes nos planos de saúde não se refletem em termos de
remuneração dos procedimentos, cuja tabela se mantém inalterada.

Pela ótica jurídico-constitucional, importa dizer que a Constituição da
República, ao dispor sobre a sistemática de repartição de
competência legislativa, incluiu a proteção e a defesa da saúde entre
as matérias de competência concorrente, estabelecendo uma espécie
de condomínio legislativo entre a União e os Estados, para
disciplinarem a matéria, de modo que à União cabe a edição de
normas gerais, competindo aos Estados a suplementação dessa
normatização geral, afeiçoando-a a suas peculiaridades.

No plano infraconstitucional, foi editada a Lei Federal nº 9.656, de
1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem
como a Lei Federal nº 9.661, de 2000, que criou a Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS. Ambas configuram diplomas
normativos de acatamento compulsório em todo o território nacional.
Vale frisar que a ANS constitui autarquia sob regime especial,
vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro na cidade do Rio
de Janeiro, prazo de duração indeterminado e atuação em todo o
território nacional, como órgão de regulação, normatização, controle e
fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à
saúde. A Lei nº 9.656 remete à ANS a fixação das condições mínimas
dos contratos relativos a planos e seguros privados de assistência à
saúde, bem como a fixação de critérios normativos em relação aos
procedimentos de credenciamento e destituição de prestadores de
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serviço do sistema, visando a assegurar o equilíbrio das relações
entre os consumidores e os operadores de planos e seguros privados
de assistência à saúde. Portanto, o rol de procedimentos médicos que
constitui a referência básica para cobertura dos planos de saúde é
estabelecido por meio de resolução normativa da ANS, não sendo
lícito a nenhum Estado da Federação, por meio do processo
legislativo estadual, estipular tal lista. Tal competência decorre de
disposição expressa constante no art. 4º da Lei nº 9.961, segundo o
qual compete à ANS, entre outros, estabelecer o rol de procedimentos
e eventos em saúde, que constituirão referência básica para cobertura
dos planos de saúde. Trata-se de matéria configuradora de norma
geral, por isso de observância compulsória em todo o território
brasileiro.

Cumpre dizer que a Secretaria de Direito Econômico - SDE - anulou,
preventivamente, resolução do CRM do Maranhão que tornava
obrigatória a utilização da classificação hierarquizada de
procedimentos médicos. No mesmo sentido, o Tribunal Regional
Federal da 1ª Região decidiu que não cabe aos Conselhos Regionais
de Medicina interferir nas relações entre médicos e planos de saúde,
suspendendo a Resolução nº 1/04, do CRM-MA. Do mesmo modo, a
22ª Vara Federal do Distrito Federal concedeu liminar anulando a
resolução do CFM que regulamenta a adoção da tabela hierarquizada.

Assim, em razão do entendimento jurídico segundo o qual as
entidades classistas não podem editar normas referentes a relações
entre médicos e planos de saúde, busca-se viabilizar juridicamente a
classificação brasileira de procedimentos médicos por meio de norma
federal. Tal é o escopo do Projeto de Lei nº 39/2007, que estabelece
critérios para a edição do Rol de Procedimentos e Serviços Médicos -
RPSM - e dá outras providências. Segundo o art. 2º dessa proposição,
a ANS, na forma do art. 4º da Lei nº 9.961, elaborará, implantará e,
sendo necessário, revisará o RPSM, que será editado anualmente,
após o término da negociação entre as operadoras de plano e seguros
privados de saúde com profissionais médicos ou pessoas jurídicas
prestadoras de serviços de saúde até o dia 31 de março de cada ano-
calendário.

Importa ressaltar que o § 1º do referido artigo estabelece que o
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RPSM tomará como referência a Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos - CBHPM.

O mencionado projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados
em 31/5/2007 e remetido ao Senado Federal.

Ante o exposto, e identificada a matriz constitucional e legislativa
que rege a matéria, fica claro que o projeto de lei em exame extrapola
o campo de competência legislativa que a Constituição outorga aos
Estados membros, adentrando domínio legiferante da alçada
exclusiva da União, razão pela qual o projeto não tem como prosperar
neste Parlamento.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
1.042/2007.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.047/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto em epígrafe dispõe
sobre a utilização de biodiesel na frota de transporte coletivo e nas
frotas direta e indireta de veículos do Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/5/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas para receber parecer, nos termos do
art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Cabe-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto torna obrigatório o uso de biodiesel na frota de transporte

coletivo de passageiros e na frota de veículos de domínio do Estado,
nas seguintes condições: mistura de 2% de biodiesel ao diesel
mineral, a partir de um ano da data de publicação da lei; mistura de
5% de biodiesel ao diesel mineral, a partir de quatro anos da data de
publicação da lei.
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Para justificar a iniciativa, o autor apresenta, entre outros
argumentos, o impacto positivo para o meio ambiente, pois o projeto
antecipa a implantação da Lei Federal nº 11.097, de 2005, que cria o
Plano Nacional de Produção e Uso do Biodiesel.

Em que pese à louvável intenção do autor, o projeto esbarra em
vício insanável de inconstitucionalidade por invasão de competência
privativa da União, a que cabe legislar sobre energia, de conformidade
com o art. 22, IV, da Constituição Federal.

Na lei federal mencionada o assunto é tratado da seguinte forma:
“Art. 2º - Fica introduzido o biodiesel na matriz energética brasileira,

sendo fixado em 5% (cinco por cento), em volume, o percentual
mínimo obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel
comercializado ao consumidor final, em qualquer parte do território
nacional.

§ 1º - O prazo para aplicação do disposto no caput deste artigo é de
8 (oito) anos após a publicação desta Lei, sendo de 3 (três) anos o
período, após essa publicação, para se utilizar um percentual mínimo
obrigatório intermediário de 2% (dois por cento), em volume.

2º - Os prazos para atendimento do percentual mínimo obrigatório
de que trata este artigo podem ser reduzidos em razão de resolução
do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, observados os
seguintes critérios:”.

Diante desse quadro normativo, é forçoso concluir que o biodiesel
adicionado ao diesel mineral será exigido efetivamente a partir de
13/1/2008, na proporção de 2%, no mínimo, e de 13/1/2013, na
proporção de 5%, em face da data de publicação da lei, que é
13/1/2005. Ora, mesmo nesse contexto, o projeto se contrapõe à
legislação federal em vigor. Tomemos por hipótese a conversão do
projeto em lei na mesma data de sua publicação no “Diário do
Legislativo”, ou seja, 12/5/2007. Nesse caso, a exigência do biodiesel
na proporção de 2% se dará a partir de 12/5/2008, e de 5% a partir de
12/5/2011.

Portanto, um dos critérios estabelecidos na proposição posterga o
uso do biodiesel no Estado, em relação à frota de transporte coletivo
de passageiros e em relação à frota de veículos de domínio do
Estado, se comparadas as datas de exigência da mistura obrigatória.
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Merece observar que esta Comissão concluiu pela inviabilidade
jurídica do Projeto de Lei nº 218/2007, que autoriza os Poderes
Executivo e Legislativo a efetuar a gradual conversão da frota de seus
veículos para o gás natural, tendo em vista a competência privativa da
União para legislar sobre energia e de estabelecer normas gerais em
matéria de consumo.

Nesse sentido, ressaltamos o seguinte trecho do parecer exarado à
época: “... o art. 22, IV, da Constituição Federal assegura à União
competência privativa para legislar sobre energia, e o art. 24, V, do
mesmo texto normativo, confere-lhe competência para estabelecer
normas gerais sobre produção e consumo”.

Por fim, cumpre ressaltar a inexistência de lei complementar federal
autorizando os Estados a legislar sobre matéria relacionada com
matriz energética, nos termos do parágrafo único do art. 22 da
Constituição Federal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
1.047/2007.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.057/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei nº 1.057/2007
“transforma os motoristas auxiliares de veículos de aluguel a taxímetro
em permissionários autônomos e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/5/2007, o projeto de lei foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas.

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
O projeto em epígrafe, conforme dispõe o seu art. 1º, transforma os
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condutores auxiliares de veículos de transporte individual de
passageiros por táxi especial metropolitano em região metropolitana
do Estado, conforme referidos no inciso V do art. 4º da Lei nº 15.775,
de 17/10/2005, em permissionários de veículos de transporte
individual de passageiros por táxi especial metropolitano.

Nos termos do seu § 1°, só terão direito às permiss ões referidas na
proposta os condutores auxiliares que estiverem cadastrados e em
efetiva atividade nas regiões metropolitanas até o dia 31/3/2007.

Já o art. 2º estabelece que, a partir da vigência da lei, o
Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -
deverá, todos os anos, proceder ao recadastramento dos veículos
permissionários e à substituição das permissões cessantes mediante
seleção precedida de provas definidas em regulamento a ser editado
pelo Poder Executivo.

Na sua justificação, o autor lembra que tem ocorrido injustiça social
no sistema de táxis metropolitanos de Belo Horizonte, em vista da
exploração dos condutores auxiliares pelos permissionários do
serviço, que compram placas de táxis sem nunca ter conduzido um
veículo de praça e cobram dos auxiliares, aqueles que efetivamente
dirigem, diárias absurdas. Opera-se grave exploração de mão-de-
obra. Os condutores auxiliares cumprem jornada diária exorbitante e
não possuem direitos trabalhistas básicos, tais como FGTS, INSS,
férias, 13º salário, seguro saúde e outros. Segundo informa, os
auxiliares, conforme pesquisas realizadas pelo poder público, estão
mais expostos aos atos de violência perpetrados contra táxis, como
assaltos e seqüestros, uma vez que a necessidade de pagamento de
altas diárias os força ao alongamento indiscriminado da jornada de
trabalho.

O inciso V do art. 4º da Lei nº 15.775, de 17/10/2005, a qual
regulamenta o serviço público de transporte individual de passageiros
por táxi em região metropolitana e dá outras providências, dispõe que
condutor auxiliar é o motorista designado pelo permissionário ou pela
empresa permissionária e regularmente inscrito no cadastro de
condutores de táxi no DER-MG, autorizado a conduzir táxi da
categoria em que estiver cadastrado.

A lei estadual, portanto, reconhece, em caráter oficial, a situação do
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condutor auxiliar, que deve estar inscrito no cadastro de condutores
do DER-MG. O que a proposta em epígrafe sugere é transformação
desses condutores em permissionários.

Na prática, é forçoso admitir que os condutores auxiliares já
funcionam como espécie de permissionário, embora não usufruam
das garantias que a legislação confere à categoria, entre as quais
destaca-se a autonomia para trabalhar. Verifica-se grave conflito no
plano da isonomia.

Com efeito, a transformação pretendida reputa-se inteiramente lícita
e justa, pois que atribui aos condutores auxiliares o mesmo tratamento
jurídico dado aos permissionários e, assim, confere densidade ao
princípio constitucional da isonomia.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.057/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.063/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em
epígrafe “dispõe sobre a utilização de papel reciclado pelos órgãos da
administração pública do Estado”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/5/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, para receber parecer, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em comento impõe aos órgãos e às entidades das

administrações direta e indireta do Estado a obrigatoriedade de
utilização de papel reciclado, assim considerado o papel reprocessado
a partir de, no mínimo, 60% de papel descartado ou usado.
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Nos termos do art. 2º do projeto, a quantidade de papel reciclado, no
tocante à quantidade de papel a ser utilizado, será de, no mínimo,
10%, a partir do primeiro ano de vigência da lei; 20%, a partir do
segundo ano de vigência da lei; e 30%, a partir do terceiro ano de
vigência da lei. Além disso, o projeto estabelece que, caso o mercado
fornecedor não disponha de papel reciclado na quantidade adequada,
a administração pública poderá adquirir papel de composição diferente
da prevista. Igualmente, se o custo de aquisição do papel reciclado for
igual ou superior ao do papel não reciclado, será permitida a utilização
do último, conforme prescreve o art. 4º da proposição.

Ao verificar o conteúdo do projeto, nota-se que a preocupação
central do autor é com a proteção do meio ambiente e com a redução
de gastos do poder público, embora o meio previsto para tanto seja a
restrição da discricionariedade da administração pública na aquisição
de papel. De fato, a proteção ambiental enquadra-se na competência
comum de todos os entes da Federação brasileira, conforme se
depreende do disposto no art. 23, VI, da Constituição da República,
competência que se manifesta pela via legislativa, de natureza
eminentemente abstrata, ou pela via administrativa. A primeira ocorre
mediante a edição de atos normativos gerais e impessoais, voltados
para a proteção do meio ambiente, ao passo que a segunda se
desenvolve por meio de ações concretas de preservação ambiental,
observadas as diretrizes constitucionais e as normas legais
pertinentes.

Ainda no tocante a esse aspecto, o “caput” do art. 225 da
mencionada Carta considera bem de uso comum do povo o meio
ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Estado e à
coletividade o dever de protegê-lo para as gerações presentes e
futuras, comando que se encontra reproduzido no “caput” do art. 214
da Constituição do Estado. Ora, é sabido que a fabricação de papel
resulta da derrubada de árvores, principalmente do eucalipto. Nessa
linha de raciocínio, quanto mais intensa a utilização de papel reciclado
pelo poder público, menos acentuada será a utilização da madeira
como matéria-prima, o que implica preservação ambiental, uma vez
que menos árvores serão aproveitadas para essa finalidade.

No que diz respeito aos gastos do Estado com a aquisição do papel
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reciclado, é oportuno salientar que a medida prevista no projeto
acarretará mais economia, pois esse tipo de papel tem custo inferior
ao do papel nobre, o que garante melhor aproveitamento dos recursos
públicos. Nesse ponto, a proposição está em harmonia com o
princípio da economicidade.

Verifica-se, pois, que o assunto se enquadra na competência do
Estado e não está reservado à iniciativa de órgão ou autoridade
específicos, fato que legitima a apresentação do projeto por membro
desta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.063/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.092/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, “altera a
Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação
tributária do Estado”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos da sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade

Fundamentação
Ao alterar a redação do dispositivo constante no art. 12, § 34, da Lei

nº 6.763, de 26/12/75, a proposição em análise procura disciplinar a
incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicial e de Comunicação - ICMS -,
relativamente às operações internas com tanque resfriador de leite
(tanque de expansão) destinado ao armazenamento de leite por
estabelecimento produtor rural e com os tanques destinados ao
transporte rodoviário do produto.

O art. 2º da proposição, por seu turno, estende as medidas
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propostas aos insumos utilizados para a fabricação dos referidos
tanques, desde que atendidos os pressupostos para concessão do
benefício.

Recentemente foi editada pela Assembléia Legislativa a Lei nº
16.304, de 7/8/2006, que versou sobre a matéria cogitada no projeto e
alterou a redação do dispositivo constante no art. 12, § 34, da Lei nº
6.763, de modo a instituir o referido benefício, com prazo de validade
até 31/12/2006.

A proposta em análise confere mais elasticidade ao dispositivo
aprovado por esta Casa, na medida em que exclui da norma o prazo
de validade da redução do imposto e, ao mesmo tempo, estende o
benefício para a comercialização dos tanques destinados ao
transporte rodoviário do leite.

O próprio autor do projeto apresentou emenda com o propósito de
suprimir o art. 2º da proposição, a qual é acolhida por este relator,
uma vez que a extensão do benefício aos insumos utilizados na
fabricação dos tanques resfriadores não fora considerada por ocasião
da aprovação da Lei nº 16.304, o que, no nosso entendimento,
poderia inviabilizar a proposição, considerando-se os parâmetros
estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), no tocante às propostas que possam
implicar em perda de receita.

A Secretaria de Estado de Fazenda, por sua vez, emitiu uma nota
técnica favorável à proposição, enfatizando que o setor já era
contemplado com a redução da alíquota nas operações internas com
tanque resfriador e que os tanques destinados ao transporte do leite
eram construídos com a mesma tecnologia e a mesma matéria-prima,
sujeitando-se, pois, por coerência, aos mesmos benefícios.

O ICMS é um tributo instituído pelo Estado nos termos do disposto
no art. 155, II, da Constituição da República e deve incidir sobre as
operações relativas à circulação de mercadorias e à prestação de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação.

A Constituição mineira, por sua vez, em obediência ao princípio da
legalidade, dispõe em seu art. 61, III, ser da competência desta Casa
Legislativa a apreciação das propostas que dizem respeito ao sistema
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tributário estadual, à arrecadação e à distribuição de rendas, como
ocorre no caso em tela.

Para compatibilizar os interesses do autor do projeto e as
recomendações de ordem técnica do órgão fazendário, entendemos
pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo nº 1, que faz
parte deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.092/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 34 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12 - (...)
§ 34 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a
carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial, até 31 de dezembro de 2008, com tanque
resfriador de leite (tanque de expansão) destinado ao armazenamento
de leite por estabelecimento de produtor rural e ao utilizado no seu
transporte rodoviário.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.095/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe
“dispõe sobre a identificação do pessoal da Polícia Militar de Minas
Gerais e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança



1418

Pública para receber parecer.
Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser analisado

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

Fundamentação
A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais é órgão autônomo e

permanente, integrante da administração direta do Poder Executivo, e
está diretamente subordinada ao Governador do Estado, haja vista as
disposições contidas no art. 137 da Constituição do Estado, bem
como o disposto no art. 26 da Lei Delegada nº 112, de 2007, que
dispõe sobre a organização e a estrutura da administração pública do
Poder Executivo do Estado e dá outras providências.

A segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade
de todos, e as atividades voltadas para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio competem à
tríade Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar,
conforme bem determina o art. 136 da Carta Política mineira.

Como órgão autônomo, assim instituído por força do art. 142 da
Constituição Estadual, com a redação dada pela Emenda à
Constituição nº 39, de 1999, a Polícia Militar tem sua organização
firmada nos preceitos constantes em seus estatutos ou leis orgânicas,
normas regedoras dos direitos, prerrogativas, deveres e
responsabilidades de seu pessoal. Neste passo, cumpre lembrar que,
por imposição do art. 65, § 2º, IV, c/c o art. 143, “caput”, da
Constituição do Estado, com a redação dada pela mencionada
emenda à Constituição, essas normas deverão apresentar-se sob a
forma de lei complementar. Assim, o legislador estadual editou o
Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais,
objeto da Lei nº 5.301, de 1969, que, por força do comando
constitucional já destacado, foi recepcionada pelo sistema jurídico
estadual como lei complementar.

Cumpre ressaltar que são vários os dispositivos constantes no
arcabouço jurídico-constitucional mineiro que vão de encontro à
iniciativa parlamentar para apresentar projetos que impliquem
restrição de direitos ou criação de obrigações para os policiais
militares, alterando, portanto, o estatuto da corporação, matéria
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adstrita à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, em virtude do art.
66, inciso III, alíneas “c” e “f”, da Carta Política mineira.

O art. 90 da Constituição Estadual determina, entre outras, a
competência privativa do Governador do Estado para exercer, com o
auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior do Poder
Executivo, bem como para iniciar o processo legislativo, na forma e
nos casos previstos na Constituição, além de dispor, na forma da lei,
sobre a organização e a atividade do Poder Executivo.

Por oportuno, lembramos que o art. 31 da Lei nº 5.301, de 1969, que
contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar, não permite sobrepor-
se ao uniforme insígnias ou distintivos de qualquer natureza não
previstos no regulamento ou plano de uniforme. No que tange à
identidade do policial militar, o disciplinamento do uso e controle da
Carteira de Identidade Militar e da Carteira Especial de Identidade,
documentos de identificação do pessoal da Polícia Militar de Minas
Gerais, foi objeto do Decreto nº 40.146, de 1998. Essa norma
regulamentadora estabelece como competência do Comandante-
Geral da corporação a edição de normas complementares
disciplinadoras das condições gerais de uso e controle dessas
carteiras, entre outras atribuições. Como se vê, a obrigatoriedade de o
policial militar portar, em serviço, documento de identificação, qual
seja a Carteira de Identidade Militar, constitui medida puramente
administrativa, a ser disciplinada pelo Comandante-Geral da
corporação, conforme já demonstrado, o que deve ser feito por meio
de regulamento interno próprio. Nesse particular, destacamos o
enfoque dado a essa questão pelo Código de Ética e Disciplina dos
Militares do Estado de Minas Gerais, estatuído na Lei nº 14.310, de
2002, que, no seu art. 14, inciso XVIII, prevê como transgressão
disciplinar de natureza média o fato de o policial “não portar etiqueta
de identificação quando em serviço, salvo se previamente autorizado,
em operações policiais específicas”. O referido diploma legal fala em
“etiqueta de identificação”. Mas o Decreto nº 40.146, de 1998,
destacado neste parecer, vai além, ao criar, no seu art. 1º, os
documentos de identificação do pessoal da Polícia Militar de Minas
Gerais, documentos individuais de fé pública em todo o território
nacional, que conterão os dados necessários à identificação do militar.
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Além do caráter puramente administrativo e de sua natureza “interna
corporis”, a matéria busca atribuir um dever ou obrigação ao policial
militar, o que permite classificá-la como pertinente ao regime jurídico
da categoria. Aqui, vale lembrar o disposto na alínea “c” do inciso III
do art. 66 da Constituição do Estado, que determina como matéria de
iniciativa privativa do Governador do Estado o regime jurídico único
dos servidores dos órgãos da administração direta, autárquica e
fundacional. Sendo a Polícia Militar do Estado órgão integrante da
administração direta do Poder Executivo, aplica-se à corporação a
regra da iniciativa reservada de lei que verse sobre o regime jurídico
dos policiais militares.

Seguindo essa linha de pensamento, mostra-se oportuno reafirmar a
posição do STF de que “as regras do processo legislativo,
especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são
normas de observância obrigatória pelos Estados membros” (ADI
2569/CE - Ceará, julgada pelo Tribunal Pleno em 19/3/2003).

Lembramos que desacatar o comando da reserva de iniciativa de
leis implica contrariar o princípio fundamental da separação de
Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição da República, que
consagra como Poderes independentes e harmônicos entre si o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.095/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.099/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Délio Malheiros,
“obriga os estabelecimentos a disponibilizar contrato de adesão ao
consumidor com antecedência mínima de 24 horas contadas da
previsão de sua assinatura e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/5/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do
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Consumidor e do Contribuinte.
Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo pretende obrigar os fornecedores a

disponibilizar ao consumidor o instrumento de contrato de adesão 24
horas antes da data de sua assinatura, obrigando o fornecedor, nesse
período, a esclarecer dúvidas referentes ao citado instrumento. Prevê,
ainda, como penalidade para a inobservância do prazo em questão a
nulidade do negócio jurídico.

Conforme o exposto na justificação do projeto, os contratos de
adesão são objeto de alta porcentagem de demandas judiciais no
Estado. A medida em estudo, assim, além de zelar pelos direitos do
consumidor, contribuiria para a diminuição do número de ações
judiciais, com a conseqüente redução dos gastos do poder público e a
aceleração da decisão das demais ações em andamento.

A matéria de que trata a proposição diz respeito à relação de
consumo, insere-se, portanto, no campo da legislação concorrente do
Estado e da União, nos termos do art. 24, inciso V, da Constituição da
República, não havendo, na legislação federal aplicável à espécie,
nenhum dispositivo que entre em conflito com o texto do projeto em
análise.

Assim, não havendo óbice a que este Parlamento aprecie a matéria
objeto do projeto em estudo e sendo o consumidor parte vulnerável
nas relações contratuais no mercado, como afirma o próprio Código
de Defesa do Consumidor no seu art. 4°, inciso I, e ntendemos que a
proposição merece prosperar nesta Casa Legislativa. No entanto, o
art. 3º da proposição em análise contém norma de direito civil, que
não pode ser tratada em norma de âmbito estadual. Para
solucionarmos esse problema e adequarmos o projeto à técnica
legislativa, apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo
nº 1.

Conclusão
Com fundamento nas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,
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pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº
1.099/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Garante ao consumidor o acesso ao texto de contrato de adesão no

mínimo vinte e quatro horas antes da sua assinatura.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Na hipótese de transação efetuada por meio de contrato de

adesão, o fornecedor de produto ou serviço garantirá ao consumidor o
acesso ao texto do contrato no mínimo vinte e quatro horas antes da
sua assinatura.

Art. 2º - Ficam os fornecedores de produtos e serviços obrigados a
esclarecer as dúvidas dos consumidores referentes ao contrato de
adesão durante o período a que se refere o 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 trinta dias após sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.120/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Délio Malheiros
“obriga o fornecimento por escrito de razões de indeferimento de
crédito”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 24/5/2007, foi a proposta
distribuída a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em tela pretende tornar obrigatória a prestação de

informações, por parte dos estabelecimentos comerciais e financeiros,
sobre os motivos do indeferimento do crédito reivindicado pelo
consumidor.

Ao mesmo tempo, a proposição estabelece as penalidades a serem
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aplicadas aos estabelecimentos infratores, que ficariam sujeitos às
sanções previstas na legislação consumerista.

A Constituição da República atribuiu competência ao Estado para
promover, na forma da lei, a defesa do consumidor, arrolando a
matéria entre aquelas constantes no seu art. 5º, que assegura os
direitos e as garantias fundamentais ao cidadão brasileiro.

Nessa esteira de entendimento, foi editada a Lei Federal nº 8.078,
em 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor - CDC.

O referido diploma legal prima pela transparência e pela boa-fé nas
relações de consumo, assegurando ao consumidor o direito à
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,
bem como a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos e difusos.

Em que pese ao fato de tratar-se de uma lei internacionalmente
reconhecida, em face das garantias asseguradas ao consumidor
brasileiro, o CDC não tratou da matéria mencionada na proposta em
apreço, o que tem possibilitado a diversos fornecedores o
cerceamento de informações dessa natureza aos consumidores.

Conforme foi enfatizado pelo autor do projeto, muitas vezes, o nome
do consumidor é inserido indevidamente nos mais diversos cadastros
de restrição, tais como o SPC e o Serasa, sem que ele tome
conhecimento desse fato, exatamente devido à ausência da
informação a ser disponibilizada pelos fornecedores.

A proposta em análise tem o objetivo de facilitar o recebimento
dessas informações pelo consumidor, que poderia adotar as medidas
judiciais cabíveis para o restabelecimento de sua honra e de seu
crédito no mercado de consumo, quando da ocorrência de uma
negativa indevida.

Por outro lado, deve ser considerado que, para a implementação
das condições propostas no projeto, o fornecedor dos produtos e dos
serviços terá um papel preponderante na proteção dos interesses dos
consumidores.

À medida que os fornecedores prestarem as informações
necessárias sobre a negativa do crédito, estarão eles proporcionando
ao consumidor a possibilidade de melhor adequar-se para sua
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verdadeira inserção no mercado, o que poderá aumentar
significativamente a clientela para aquisição de produtos ou serviços
que dependam da concessão de crédito.

Essas condutas estarão em absoluta consonância com as normas
consumeristas, uma vez que a harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e a compatibilização da
proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento
econômico são consagradas no art. 4º, III, da Lei nº 8.078, de 1990,
que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

É importante salientar que essa proposta já se transformou em
norma jurídica em alguns Estados da Federação e que tramitou, na
Câmara Federal, o Projeto de Lei nº 3.319/2004, de autoria do
Deputado Reinaldo Betão, nesse mesmo sentido, tendo sido
arquivado em virtude do término da legislatura. Não é demais lembrar
que a referida proposta recebeu parecer favorável da Comissão de
Justiça dessa Casa Legislativa, na forma do substitutivo que
acrescentava parágrafo à Lei nº 8.078, mencionada.

A Constituição da República insere, na órbita da competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, a
prerrogativa de legislarem sobre produção, consumo e,
particularmente, sobre responsabilidade por dano ao consumidor,
conforme se evidencia do disposto no art. 24, V e VIII, daquele
diploma.

Inexistindo norma geral sobre a matéria, conforme foi enfatizado,
remanesce aos Estados a competência suplementar para dispor sobre
o tema, a qual lhe é assegurada no § 2º do art. 24 do texto
constitucional.

Não existe, por outro lado, nenhuma vedação a que se instaure, no
caso, processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Entendemos ser pertinente a adequação do projeto aos ditames da
técnica legislativa - aproveitando a redação proposta pela Comissão
de Justiça da Câmara Federal -, mediante a formulação da Emenda nº
1, que confere nova redação ao art. 1º da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.120/2007



1425

com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
Emenda nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - O fornecedor é obrigado a informar ao consumidor, em

documento escrito, de modo claro e objetivo, o motivo da recusa do
crédito ou do financiamento solicitado.”.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.201/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em
epígrafe “institui no âmbito da administração pública do Estado o
Programa Desburocratiza Minas”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 1/6/2007, foi distribuído às
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública para
receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser analisado
quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo pretende instituir, no âmbito da

administração pública do Estado, o Programa Desburocratiza Minas,
com o escopo de melhorar os procedimentos e aperfeiçoar a
prestação de serviços públicos aos cidadãos e à sociedade, tendo
como diretrizes a qualidade, a eficiência, a transparência
administrativa, a simplificação de trâmites, a redução de exigências
burocráticas. O projeto cria, também, o Comitê Gestor de
Desburocratização, vinculado ao Governador do Estado e composto
pelo Secretário de Planejamento e Gestão, que será seu presidente,
pelo Secretário de Governo, pelo Secretário de Desenvolvimento
Econômico, pelo Secretário da Fazenda e pelo Advogado-Geral do
Estado.

Inicialmente, é importante considerar que a elaboração e a execução
de programas são atividades administrativas e estão inseridas na
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competência material do Estado, cabendo ao Poder Executivo,
estruturado como o detentor dos instrumentos apropriados para criar
programas governamentais sujeitos a procedimentos técnicos, a
competência para instituir esse tipo de ação.

Sobre o tema, O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1144-8/RS, que teve como relator o Ministro
Eros Grau, declarou inconstitucional, em acórdão publicado em
8/9/2006, a Lei nº 10.238, de 1994, do Estado do Rio Grande do Sul,
que institui o Programa Estadual de Iluminação Pública, sob o
fundamento de ofensa ao art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, da
Constituição da República. Transcrevemos a seguir trecho do
acórdão:

“1 - Vício de iniciativa, vez que o projeto de lei foi apresentado por
um parlamentar, embora trate de matéria típica de administração. 2 -
O texto normativo criou novo órgão na administração pública estadual,
o Conselho de Administração, composto, entre outros, por dois
Secretários de Estado, além de acarretar ônus para o Estado membro.
Afronta ao disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, da
Constituição do Brasil.”.

Por fim, informamos que o Decreto nº 20.381, de 8/1/80, instituiu o
programa estadual de desburocratização, o Decreto nº 20.591, de
3/6/80, por sua vez, estabeleceu os procedimentos para a execução
deste programa e, por fim, o Decreto nº 43.146, de 2/1/2003, criou o
Programa de Modernização da Gestão no Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.201/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.255/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em epígrafe
institui no âmbito do Estado de Minas Gerais os mutirões de saúde.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/6/2007, foi a proposição
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde, para
receber parecer.

Preliminarmente o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado
sob os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em
consonância com o que determina o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise institui, no âmbito das unidades de saúde

do Estado, mutirões de saúde, a serem organizados pela Secretaria
de Estado de Saúde em hospitais e unidades de saúde.

Embora o autor proponha o tratamento da matéria por via de lei, o
projeto tem forte conotação administrativa, uma vez que, já no “caput”
do seu art. 1º, confere a atribuição de organizar a medida por ele
postulada a um dos órgãos de assessoramento direto do Governador
do Estado, qual seja a Secretaria de Estado de Saúde interferiria,
dessa forma, na autonomia do Poder Executivo e desacataria,
frontalmente, o princípio da separação dos Poderes, inscrito no art. 2º
da Carta Magna.

Lembramos que o exercício das atividades administrativas implica a
execução de atribuições que se enquadram no rol das competências
atribuídas ao Poder Executivo, haja vista o teor do art. 23 da
Constituição Federal. Nesse passo, é importante ressaltar que o
Poder Legislativo pode e deve atuar na discussão das políticas
públicas a serem implantadas em nosso Estado; entretanto, o
momento jurídico-político próprio para os parlamentares intervirem na
gestão administrativa do Estado dá-se quando da apreciação, da
discussão e da modificação da Lei Orçamentária Anual, ocasião em
que emendas introdutórias ou ampliativas desses tipos de programas
e projetos podem ser apresentadas pelos Deputados Estaduais. Esse
é o momento e o caminho corretos para que sejam criados projetos de
iniciativa legislativa, sem sobrecarregar o nosso ordenamento jurídico
com normas de efeito inócuo.

Outra inconstitucionalidade pontual se mostra igualmente flagrante,
quando o autor atribui ao gestor estadual do SUS, que está
representado no Secretário de Estado de Saúde, a competência para
desenvolver ações de apoio às demandas reais dos Municípios,
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segundo as diretrizes de qualificação da assistência médica prestada
pelas unidades de saúde e de integração dessas unidades nos níveis
de gestão estadual e municipal do SUS (art. 2º). Nessa mesma linha
de pensamento, vislumbramos vícios de inconstitucionalidade nos
arts. 3º e 4º do projeto. Em ambos os dispositivos o autor atribui
tarefas ao Gestor da Saúde no Estado, ou seja, ao Secretário de
Estado de Saúde, assessor direto do Chefe do Poder Executivo. De
imediato desponta a interferência do Poder Legislativo no Poder
Executivo, a que já compete, com fulcro no art. 23 da Carta Magna, o
exercício das atribuições administrativas do Estado.

Importa lembrar que o art. 7º da Lei Orgânica da Saúde - Lei Federal
nº 8.080, de 19/9/90 -, é taxativo, ao afirmar que as ações e os
serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS - são
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da
Constituição Federal, que incluem, entre outras, a descentralização,
com direção única em cada esfera de governo, e o atendimento
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo
dos serviços de assistência nem da participação da comunidade. Além
disso, o citado art. 7º da Lei Orgânica da Saúde determina a
observância de vários princípios, entre os quais destacamos, a
universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis
de assistência; a integralidade de assistência, entendida como um
conjunto articulado e contínuo das ações e dos serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os
níveis de complexidade do sistema; a igualdade da assistência à
saúde, sem preconceitos nem privilégios de nenhuma espécie; a
participação da comunidade; a descentralização político-
administrativa, com direção única em cada esfera de governo e ênfase
na descentralização dos serviços para os Municípios, bem como a
regionalização e a hierarquização da rede de serviços de saúde; a
integração, em nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e
saneamento básico; a conjugação dos recursos financeiros,
tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à
saúde da população; além da organização dos serviços públicos de
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modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Todas as
diretrizes aqui ressaltadas, que alcançam todos os entes federados e
que estão previstas na Lei Federal nº 8.080, de 1990, já atendem aos
propósitos do autor do projeto.

Ressalte-se que o inciso II do art. 4º do projeto, ao atribuir tarefa ao
Conselho Municipal de Saúde, fere, não apenas o princípio da
autonomia municipal, consagrado no “caput” dos arts. 1º e 18 da Carta
Magna, como ainda interfere, mais uma vez, no princípio da
separação dos Poderes, agora na esfera do ente municipal, no que
tange aos seus Poderes Legislativo e Executivo.

Cumpre lembrar o entendimento pacífico do Supremo Tribunal
Federal, ao afirmar que nenhum projeto nem programa devem ser
submetidos pelo Parlamento ao Poder Executivo, seja porque muitos
deles são atividades típicas da administração, seja porque restaria
inviabilizado o exercício das funções do Poder Executivo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
1.255/2007.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.285/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe
obriga o Governo do Estado a tornar disponível o serviço de terminal
telefônico 0800, bem como, no seu “site” oficial, a relação dos
medicamentos oferecidos pela Secretaria de Estado de Saúde, os
endereços de retirada nos Municípios e o estoque de medicamentos
oferecidos por ponto de retirada, com atualização diária.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 21/6/2007, 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,
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nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe obriga o Governo do Estado a
disponibilizar o serviço de terminal telefônico 0800, bem como, no seu
“site” oficial, a relação dos medicamentos oferecidos pela Secretaria
de Estado de Saúde, os endereços de retirada nos Municípios e o
estoque de medicamentos oferecidos por ponto de retirada, com
atualização diária.

Em que pese à intenção do parlamentar, é forçoso reconhecer que,
da perspectiva jurídico-constitucional, o projeto em análise não tem
como prosperar nesta Casa Legislativa.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 2o, inscreve como
um de seus princípios fundamentais a separação dos Poderes, que
consiste em distinguir três funções estatais, quais sejam legislação,
administração e jurisdição, atribuídas, respectivamente e sem
exclusividade, aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, de
acordo com um mecanismo de controle recíproco.

Neste passo, deve-se ressaltar que a função legislativa compreende
a elaboração de normas gerais, abstratas, obrigatórias e inovadoras
da ordem jurídica. A função jurisdicional, por sua vez, envolve a
aplicação do direito aos casos concretos, a fim de dirimir conflitos de
interesse. Finalmente, a função executiva consiste na resolução de
problemas concretos e individualizados, em conformidade com as leis.

O grande problema da proposição reside justamente no fato de que
ela busca trazer para o âmbito legal matéria que, por sua natureza, é
de caráter eminentemente administrativo, por isso mesmo situada no
campo de atuação institucional do Poder Executivo.

Sendo assim, a adoção de medida dessa natureza é atividade
própria do Executivo, incumbindo a esse Poder avaliar, no exercício
de sua discricionariedade, a oportunidade e a conveniência de sua
implementação.

A esse respeito, cumpre esclarecer que a apresentação de projetos
de lei com o propósito exclusivo de obrigar o Poder Executivo a
implementar uma ação que lhe é própria constitui iniciativa
inadequada, uma vez que é inócua. A questão configura clara
ingerência do Poder Legislativo no domínio de atuação institucional do
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Poder Executivo, o que viola o princípio da separação dos Poderes,
inscrito no art. 2º da Carta Magna, que estabelece a independência e
a harmonia entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Ademais, convém notar que os dispositivos do projeto em exame
são extremamente concretos e próprios das atividades
regulamentares postas a cargo dos órgãos de assessoramento direto
do Governador do Estado, no caso, a Secretaria de Estado de Saúde.
Dessa forma, eis violado o princípio da reserva de iniciativa,
estabelecido no art. 66, inciso III, alínea “e”, da Constituição mineira,
que estabelece como matéria de iniciativa privativa do Governador do
Estado a criação e a estruturação de Secretaria de Estado. Estruturar
órgão público implica organizá-lo e definir suas atribuições. Ao atribuir
tarefa para a Secretaria de Estado de Saúde, o Legislativo estadual
contraria a reserva de iniciativa prevista nos dispositivos destacados.
Por oportuno, também o art. 90 da Constituição do Estado deve ser
mencionado, pois que o seu comando determina a competência
privativa do Governador do Estado para “exercer, com o auxílio dos
Secretários de Estado, a direção superior do Poder Executivo”, bem
como dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do
Poder Executivo.

É importante ressaltar a posição do Supremo Tribunal Federal
quanto ao desacato ao princípio fundamental da separação de
Poderes, em face da sua pacífica jurisprudência no sentido da
inconstitucionalidade de lei que contraria o princípio da reserva de
iniciativa.

Diante da fundamentação exposta, apresentamos a seguinte
conclusão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no

1.285/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

1.287/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o
projeto de resolução em epígrafe tem por finalidade aprovar, de
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
Estado, a alienação do lote de terra devoluta que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 21/6/2007,
e a seguir distribuída a esta Comissão, a fim de receber parecer, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 1.287/2007 tem como finalidade aprovar

a legitimação de terra devoluta em favor de Christiana Lemos Turza
Ferreira, situada no local denominado Fazenda Cabeceira do Brejo,
Município de Montezuma, com área de 157,0642 hectares.

Nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição mineira, compete à
Assembléia Legislativa aprovar previamente a alienação ou a
concessão de terra pública, ressalvados os seguintes casos:
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana, limitadas, respectivamente, a 500 e
2.000m²; alienação ou concessão de terra pública rural com área de
até 100ha ou previstas no plano de reforma agrária estadual aprovado
em lei; concessão gratuita de domínio de área devoluta rural não
superior a 50ha; e alienação ou concessão de terra devoluta rural com
área de até 250ha, desde que precedidas de ação judicial
discriminatória e atendidos os requisitos pertinentes.

Tendo em vista que a legitimação de que se ocupa o projeto de
resolução não se enquadra em nenhuma dessas situações e o
respectivo processo administrativo se encontra instruído em estreita
conformidade com o que dispõe a legislação regente da matéria,
depreende-se que a proposição não apresenta vício que impeça a sua
tramitação.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução nº
1.287/2007.
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Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.293/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto em epígrafe 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 Municípios.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/6/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
O projeto em exame tem por objetivo instituir compensação

financeira a 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.

Conforme explica o autor da proposição, tais empresas geram Valor
Adicional Fiscal - VAF - para os Municípios onde se encontram
domiciliadas e, em conseqüência, proporcionam para esses mesmos
Municípios maior participação na distribuição do valor arrecadado com
o ICMS. Assim, ao utilizarem, para a recomposição de reserva legal,
áreas no território de outros Municípios, tais empresas inviabilizam a
geração de VAF nas áreas adquiridas para essa finalidade.

Nesse contexto, o autor pretende solucionar o problema por meio da
destinação, para a referida compensação, de 1% da parcela da receita
do produto da arrecadação do ICMS, pertencente aos Municípios, de
que trata o inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição, a
ser deduzido do percentual destinado ao critério previsto no inciso I do
art. 1º da Lei nº 13.803, de 2000, a denominada lei “Robin Hood”, ou
seja, dos 4,68% destinados aos Municípios pela citada lei, com base
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no critério do VAF.
De conformidade com a Lei Maior, pertencem aos Municípios 25%

do produto da arrecadação do ICMS, parcela que é distribuída da
seguinte forma: três quartos, no mínimo, na proporção do valor
adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e na
prestação de serviços, realizados nos respectivos territórios; o quarto
remanescente, conforme dispuser lei estadual, cuja iniciativa, no
processo legislativo, não é reservada a órgão ou Poder, como aquelas
estabelecidas pelo art. 66 da Constituição Estadual. Portanto, no caso,
a iniciativa parlamentar tem amparo constitucional no art. 65, “caput”,
do mencionado texto normativo, que tem a seguinte dicção:

“Art. 65 - A iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a
qualquer membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas,
ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos
definidos nesta Constituição.”.

Por fim cabe ressaltar a prerrogativa desta Casa para tratar do
assunto, em consonância com o disposto no art. 61, III, da Carta
mineira, segundo o qual incumbe à Assembléia Legislativa dispor
sobre matéria relacionada a sistema tributário estadual, arrecadação e
distribuição de rendas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.293/2007.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.332/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.443/2005, a requerimento do Deputado Alberto
Pinto Coelho, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Felisburgo o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/6/2007 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
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preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.332/2007 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de Felisburgo o imóvel
constituído de terreno urbano com área de 1.800,00m², localizado
nesse Município, registrado sob o nº 1, na matrícula 5.095, fichas
3.079 do Livro 2-RG, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Jequitinhonha.

O referido imóvel foi doado ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, em 1989, por
aquele ente federativo, sem constar nenhum gravame no instrumento
público de transferência de domínio. Por essa razão, o retorno do bem
ao patrimônio do Município deve ser por meio de doação e a
autorização pretendida deve ser dirigida ao DER-MG.

Cabe ressaltar que em resposta a consulta realizada na legislatura
anterior, essa autarquia declarou-se favorável à alienação pretendida
pela proposição em análise, porque o terreno não está sendo utilizado
pela unidade com sede na região, encontrando-se disponível.

A pretendida autorização legislativa para a transferência de bens
públicos, ainda que para outro ente federativo, está prevista no art. 18
da Constituição mineira e, no plano infraconstitucional, no 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, que subordina tal exigência à existência de
interesse público devidamente justificado.

Com relação a esse ponto, o imóvel a ser doado será utilizado para
abrigar órgãos da administração pública, o que beneficiará o interesse
público, pois criará condições de atendimento eficiente aos
administrados.

Para resguardar o fiel cumprimento do princípio do interesse público,
o projeto deverá conter, ainda, cláusula de reversão do imóvel ao
patrimônio do doador na hipótese de o donatário não lhe dar a
destinação prevista, decorrido certo tempo.

A par dessas considerações, apresentamos o Substitutivo nº 1, a
seguir redigido, que corrige as impropriedades apontadas e faz a
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adequação do texto à técnica legislativa.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.332/2007
na forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município Felisburgo o imóvel que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Município de
Felisburgo o imóvel constituído de terreno com área de 1.800,00m²
(mil e oitocentos metros quadrados), situado nesse Município e
registrado sob nº 1, matrícula 5.095, fichas 3.079, do Livro 2-RG , no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jequitinhonha.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento de órgãos da administração pública.

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, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 122/2007

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em estudo, do Deputado Ivair Nogueira, resultante
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 984/2003, dispõe sobre a
instalação e a obrigatoriedade de manutenção programada dos
sistemas de ar condicionado e dá outras providências.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, 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.
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Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O objetivo do projeto em análise é estabelecer critérios para

instalação e manutenção de aparelhos e centrais de ar condicionado
em estabelecimentos comerciais e industriais, prédios públicos e
privados, hospitais, hotéis, clínicas ou similares, a fim de melhorar a
qualidade do ar nos ambientes equipados com esses aparelhos.
Reduz-se, assim, a insalubridade desses ambientes, uma vez que a
incidência de doenças respiratórias, alérgicas ou infecciosas, está
relacionada com a qualidade do ar dos ambientes climatizados.

Conforme já relatamos no 1º turno, no âmbito do Sistema Único de
Saúde há duas normas que tratam do assunto: a Portaria do Ministério
da Saúde - MS - nº 3.523/1998, que estabelece uma rotina de
procedimentos de limpeza em sistemas de refrigeração de grande
porte de ambientes de uso coletivo, e a Resolução nº 9/2003 da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -, que contém
orientação técnica relacionada à fiscalização da qualidade de ar
interior em ambientes de uso público e coletivo, climatizados
artificialmente. Nenhuma das normas citadas, portanto, tratam de
critérios para a instalação de sistemas de ar condicionado, o que
reveste a matéria proposta de inovação jurídica.

O projeto foi aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, que modificou
o projeto consoante as normas do MS, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT - e de outros órgãos técnicos.

Reiteramos, assim, nossa posição do 1º turno, ao aprovar a
proposição em tela.

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

122/2007, no 2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Paulo Cesar, relator - Hely Tarqüínio -

Doutor Rinaldo.
PROJETO DE LEI Nº 122/2007

(Redação do Vencido)
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Estabelece normas para a instalação e a manutenção de sistema de
ar condicionado em ambiente de uso coletivo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A instalação e a manutenção de sistema de ar condicionado

em ambiente de uso coletivo obedecerão, além das recomendações
do fabricante, ao disposto nesta lei.

§ 1° - Para os efeitos desta lei, considera-se sist ema de ar
condicionado o equipamento ou a instalação de tratamento de ar com
o objetivo de climatizar ambientes.

§ 2° - Esta lei não se aplica a aparelhos de ar con dicionado com
capacidade de climatização de até três Toneladas de Refrigeração -
TR - e instalados de forma individual.

Art. 2º - A instalação de sistema de ar condicionado em ambiente
coletivo será precedida de projeto técnico elaborado em conformidade
com as normas técnicas vigentes e aprovado pelo órgão competente.

Art. 3º - Serão realizadas manutenções preventivas e corretivas nos
sistemas de ar condicionado, de acordo com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - e com as
recomendações dos fabricantes, a fim de assegurar condições
adequadas de conforto térmico e de pureza do ar, nos níveis exigidos
em regulamento.

§ 1° - É obrigatória a realização de pelo menos uma  manutenção
preventiva integral, por semestre, nos sistemas de ar condicionado,
ressalvados os casos em que os fabricantes dos equipamentos, a
ABNT e órgãos técnicos dos governos estadual e federal
estabelecerem períodos menores.

§ 2° - As manutenções de que trata o “caput” soment e poderão ser
realizadas por empresa especializada regularmente constituída ou por
profissional tecnicamente qualificado e legalmente habilitado para a
função.

§ 3º - A empresa especializada a que se refere o § 2º deste artigo
deverá comprovar a existência, em seus quadros, de técnicos
legalmente habilitados em quantidade compatível com o serviço a ser
executado e de, pelo menos, um engenheiro mecânico registrado no
Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - Crea-
MG.
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Art. 4º - O responsável técnico registrará no Crea-MG a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART - relativa aos procedimentos de
instalação ou à manutenção de sistema de ar condicionado.

Parágrafo único - A ART a que se refere o “caput” ficará disponível
para os órgãos fiscalizadores nos imóveis em que houver sistema de
ar condicionado em fase de instalação ou em operação.

Art. 5º - O cumprimento do disposto nesta lei será fiscalizado pelos
órgãos competentes, na forma do regulamento.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 635/2007

Comissão de Saúde
Relatório

O Projeto de Lei nº 635/2007, de autoria dos Deputados Weliton
Prado e Vanderlei Jangrossi, institui a obrigatoriedade da afixação de
cartazes nas boates e nas casas noturnas alertando sobre os riscos
do uso de drogas.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora a
proposição a esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno,
nos termos do art. 189, c/c com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em estudo obriga boates e casas noturnas a afixar, em

local visível, cartazes que contenham alerta sobre os riscos
decorrentes do uso de drogas.

No âmbito nacional, a matéria está prevista na Política Nacional
sobre Drogas, aprovada na Resolução nº 3/GSIPR/CH/Conad, de
2005, que estabelece, entre seus objetivos, o conhecimento, a
sistematização e a divulgação das iniciativas, das ações e das
campanhas de prevenção do uso indevido de drogas.

No Estado, a preocupação com a prevenção e com a dependência
de drogas figura no art. 222 da Constituição Estadual, que estabelece
que é dever do Estado promover ações que visem a assegurar à
criança e ao adolescente, com prioridade, o direito à vida e à saúde e
dispõe, no § 3º, que a prevenção da dependência de drogas e afins é
dever do Estado. A Lei nº 11.544, de 1994, que regulamenta esse
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dispositivo constitucional, dispõe, em seu art. 1º, I, que o Estado
deverá “divulgar, pelos meios de comunicação, medidas e formas de
prevenção, bem como informações e esclarecimentos sobre os efeitos
e as conseqüências do uso indevido de drogas”.

Conforme afirmamos em nosso parecer para o 1º turno, é notório
que o consumo de drogas lícitas - álcool e tabaco - e ilícitas tem
crescido continuamente. Segundo a Organização Mundial de Saúde -
OMS -, mais de 10% da população dos centros urbanos de todo o
mundo consomem abusivamente substâncias psicoativas. Sem
dúvida, o uso indevido de drogas é considerado hoje um problema de
saúde pública que acomete pessoas de todas as classes sociais e dos
diversos níveis de instrução em todo o mundo.

Consideramos que medidas de prevenção como a proposta pelo
projeto são oportunas e, assim, reiteramos nossa posição do 1º turno,
quando emitimos parecer favorável a matéria.

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

635/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Paulo Cesar, relator - Hely Tarqüínio -

Doutor Rinaldo.
PROJETO DE LEI Nº 635/2007

(Redação do Vencido)
Institui a obrigatoriedade da afixação de cartazes nas boates e nas

casas noturnas alertando sobre os riscos do uso de drogas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a afixação de cartazes, nas boates e nas casas

noturnas, em locais visíveis, alertando para os riscos decorrentes do
uso de drogas.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
ao pagamento de multa no valor correspondente a 100 Ufemgs (cem
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 3º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2007
ATAS

ATA DA 25ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2007

Presidência do Deputado Padre João
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras da Deputada Elisa Costa - Entrega de placa -
Palavras da Madre Regina Lúcia Abreu Lima Rezende - Exibição de
vídeo - Palavras da Irmã Ana Ferreira de Oliveira - Apresentação
musical - Palavras do Sr. Presidente - Apresentação musical -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Carlin Moura - Elisa Costa - Padre João - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Padre João) - Às 20h14min, declaro

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

Ata
- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa as Revmas. Sras.
Madre Regina Lúcia Abreu Lima Rezende, Superiora-Geral do
Instituto das Irmãs Clarissas Franciscanas Missionárias do Santíssimo
Sacramento; Irmã Ana Ferreira de Oliveira, Superiora Provincial da
Província Nossa Senhora de Nazaré; e Irmã Susana Fabrizio, Vice-
Geral da Congregação das Irmãs Clarissas Franciscanas Missionárias
do Santíssimo Sacramento no Brasil; e a Exma. Sra. Deputada Elisa
Costa, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença das Revmas. Sras. Irmã

Marilieta Biazzi, Provincial da Itália, Espanha e Romênia; Irmã Maria
Teresa Ruanás, Provincial da Argentina; Irmã Ada Galioto, Provincial
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da Bolívia; Irmã Lavínia, representante da Missão Internacional do
Peru; e Irmã Suzana Matos, da Guiné-Bissau, África.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear as Irmãs

Clarissas Franciscanas Missionárias do Santíssimo Sacramento pelo
transcurso do centenário de sua presença no Brasil.

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

será executado pelo Grupo Villa-Lobos, sob a regência do maestro
Luiz Flávio dos Santos.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras da Deputada Elisa Costa

Minha saudação e meus cumprimentos ao Deputado, companheiro e
amigo Padre João, representando aqui, neste ato, o Exmo. Sr.
Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho. Fico feliz por
vê-lo na Presidência desta reunião muito especial. Cumprimento, com
muito carinho, a Madre Regina, Superiora-Geral do Instituto das Irmãs
Clarissas Franciscanas Missionárias, porque fez parte da nossa
história e continua fazendo, com quem tivemos a oportunidade de
conviver, tratando-a por Irmã Regina; a Irmã Ana, Superiora Provincial
da Província Nossa Senhora de Nazaré aqui, no Brasil, a quem
agradecemos o carinho; Irmã Susana Fabrizio, Vice-Geral da
Congregação das Irmãs Clarissas Franciscanas Missionárias do
Santíssimo Sacramento no Brasil; com carinho especial, todos os que
estão aqui, professores, educadores, alunos, convidados desta noite
especial.

Registro a presença do nosso querido companheiro Deputado Carlin
Moura.

Este encontro para nós tem motivos especiais. O primeiro deles é
que se trata de um encontro internacional, pois são vários países e
experiências que se fazem presentes no Brasil na comemoração do
centenário das Irmãs Clarissas Franciscanas, entre eles Itália, Bolívia,
Peru, Argentina, Espanha, Guiné-Bissau, Romênia e o próprio Brasil.
Como se vê, estão em diversos países, e, com certeza, poderá haver
outros onde as Irmãs Clarissas Franciscanas, com um trabalho
missionário, estarão presentes com sua ação pastoral, educacional,
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social nos muitos países deste nosso continente, deste nosso mundo,
especialmente aqui, neste nosso Brasil.

Queria também falar sobre o segundo motivo especial deste
encontro. Estamos numa Casa Legislativa, a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, o Parlamento, onde promovemos uma relação entre
a sociedade e as leis, onde construímos consenso e temos um
compromisso com o nosso Estado e com o Brasil. Este encontro se
faz especial nesta Assembléia porque, com a TV Assembléia,
estamos em mais de 200 Municípios neste momento.

Queremos também registrar o terceiro motivo deste encontro.
Estamos falando de um centenário de compromisso com a vida, com
a história e com seres humanos. Hoje, Madre Regina e Irmã Ana, está
acontecendo em Belo Horizonte a 2ª Conferência Estadual de
Políticas Públicas para Mulheres. A maioria das Clarissas
Franciscanas são mulheres lutadoras, corajosas, que construíram
uma congregação, que construíram uma história a partir do
compromisso cristão de servir a Deus pelo mundo. Todas são
mulheres que aceitaram essa escolha e esse compromisso. Não é
uma escolha fácil servir a Deus, servir à educação, colocar a vida a
serviço das pessoas, principalmente contribuir para a construção e o
aperfeiçoamento dos seres humanos. Por meio da educação, cuidam
especialmente da nossa juventude para que ela possa, em seu tempo,
fazer suas melhores escolhas e se dedicar a uma causa e a um ideal.
Não consigo compreender a juventude sem uma causa, sem uma
escolha e sem um ideal, na sua rebeldia, na sua irreverência, nas
suas potencialidades, nas suas possibilidades. As Irmãs Clarissas, ao
longo de sua história e de sua trajetória, sempre educaram focando
não apenas o conhecimento e a profissão, mas também a vida, as
possibilidades do ser humano e a sua humanização.

O quarto motivo se refere à minha emoção e à minha felicidade por
este momento. Também participei dessa história em Governador
Valadares, no Instituto Imaculada Conceição, nessa belíssima
instituição, onde tive oportunidade de fazer o magistério, onde os
valores cristãos de solidariedade, de partilha, de construção do
caráter, de construção de integridade foram partilhados conosco. Tive
também oportunidade de partilhar as experiências junto às
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comunidades. As Irmãs Clarissas Franciscanas, ao longo desse
centenário, deram uma contribuição social ao Brasil e ao mundo: o
compromisso com a juventude, com os nossos adolescentes, com as
nossas comunidades indígenas, com as nossas mulheres, com os
nossos idosos, com os mais pobres, deixando um registro social dos
mais importantes da história.

Esta Casa Legislativa, quando as recebe aqui, junto aos estudantes
e professores, está recebendo parte desse mundo, parte deste país,
especialmente parte de Minas Gerais, por onde essas mãos, essa
sensibilidade, esse espírito de vida têm-se espalhado e deixado a sua
marca de mudança.

Isso aconteceu comigo, como deve ter acontecido com tantos jovens
espalhados pelo mundo, que aprenderam a partilhar essas
experiências e valores.

Por isso, quero deixar aqui, nesta noite, mais do que os nossos
parabéns por essa história de vida e dedicação, mas também o
registro de que fazer 100 anos deixa a experiência e a maturidade de
quem conviveu com tantas pessoas, instituições e comunidades.

É muita honra para a Assembléia Legislativa de Minas Gerais fazer
esta reunião especial em homenagem às Irmãs Clarissas
Franciscanas pelo centenário, elas que estão presentes no Brasil e
em quase todas as cidades de Minas Gerais, como Sete Lagoas,
Itambacuri - onde começou essa história -, Governador Valadares,
Belo Horizonte, Teófilo Otôni, Prudente de Morais. As Irmãs também
estão presentes no Pará, em São Paulo e Espírito Santo, minha terra
de origem. Vocês estão espalhadas por este Brasil e também por
Minas Gerais.

Dedico estas palavras de carinho e respeito a estas Irmãs pela
história e principalmente porque são mulheres que romperam o seu
tempo e a sua própria história para dedicar a sua vida às pessoas, a
Deus e à comunidade e, por isso, merecem esta justa homenagem de
todos nós desta Casa Legislativa, do povo de Minas Gerais, do Brasil
e das comunidades internacionais.

Parabéns por todas essas experiências acumuladas ao longo dos
anos, que representaram uma vida melhor para muitas pessoas e
para muitos jovens, especialmente os mais pobres.
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A educação que sempre pregaram é a educação para a vida, na
linha da libertação e da liberdade, conforme diz o nosso educador
maior, Paulo Freire: “Educar para a vida, educar-se educando, educar
mudando a própria realidade.”.

Parabéns pelos 100 anos. Vocês merecem, e esta Casa Legislativa
comemora junto a vocês. Um grande abraço e muito carinho.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado Padre João, representando o

Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho,
juntamente com a Deputada Elisa Costa, autora do requerimento que
deu origem a esta homenagem, fará a entrega à Madre Regina Lúcia
Abreu Lima Rezende, Superiora-Geral do Instituto das Irmãs Clarissas
Franciscanas Missionárias do Santíssimo Sacramento, e à Irmã Ana
Ferreira de Oliveira, Superiora Provincial da Província Nossa Senhora
de Nazaré, de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os
seguintes dizeres: “Em 1907, quatro missionárias italianas chegavam
ao Brasil, dando início a um trabalho exemplar de assistência à
população carente, nas áreas de educação e saúde. O maior fruto
dessa missão é a restituição da dignidade das várias pessoas
atendidas ao longo desses anos, não só em Minas, mas em todos os
países em que ela se faz presente. Hoje, quando se comemora um
século da presença da congregação no Brasil, o Parlamento mineiro
presta seu reconhecimento e sua homenagem às Irmãs Clarissas
Franciscanas do Santíssimo Sacramento.”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras da Madre Regina Lúcia Abreu Lima Rezende

Exmo. Sr. Deputado Padre João, representante do Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto
Pinto Coelho; Exma. Sra. Deputada Elisa Costa, autora do
requerimento, valadarense de coração e de história, comprometida
com as causas do nosso povo, especialmente o mais sofrido; demais
autoridades presentes; funcionários desta Casa; comunidade
educativa do Instituto Sagrada Família; senhoras e senhores; minhas
irmãs em São Francisco e em Santa Clara, vindas de outros países e
das diversas regiões brasileiras.

Na perspectiva bíblica, o jubileu tem o sentido de ser um tempo de
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graça, um “kairós”, tempo de Deus, de libertação e perdão, de
vigorosa conclamação a todos para dar as mãos e caminhar juntos em
direção a um mundo mais humano, em que a solidariedade e a justiça
sejam os alicerces de uma paz duradoura. Celebrar estes 100 anos de
caminho na missão é fazer memória de cada rosto, de palavras,
silêncios, ações, sacrifícios, alegria, compromisso, generosidade, que
neste longo tempo de graça nos permitiu estar aqui hoje, juntos, para
cantar a fidelidade do nosso Deus, na construção de seu Reino, nesta
nossa querida Terra de Santa Cruz. Celebrar este jubileu, para nós,
Clarissas Franciscanas Missionárias do Santíssimo Sacramento,
significa, pois, fazer memória de uma longa história de fé, audácia,
plena confiança na Providência Divina, em que a experiência da
presença fiel e misericordiosa do nosso Deus, Pai e Mãe, sustentou e
animou quatro jovens missionárias italianas, chamadas pelo Senhor e
enviadas em missão pelo espírito altamente missionário de Madre
Serafina, nossa querida fundadora. Por terem em Deus sua riqueza
essencial, alimentando um sonho missionário, deixaram pátria, família
e cultura. O Brasil, que nasceu franciscano, acolheu-as como terra-
mãe. Mantinham no coração a convicção de que toda criatura é
visibilidade da beleza e da bondade de Deus. E aqui chegaram.
Chegaram para uma tarefa sagrada: cuidar de nossos irmãos
indígenas, conviver com eles, aprender, ensinar, evangelizar, numa
mentalidade própria da época, com seus condicionamentos históricos.
Também aqui, nesta Casa, há uma tarefa sagrada: tornar possível o
sonho que está vivo no coração de cada brasileiro, a quem V. Exas.
representam. Com fé e esperança, e tantas vezes com teimosia e
humor, nós e todo o nosso povo lutamos por uma vida digna, segundo
o projeto de Deus, que, por meio de Seu Filho Jesus, proclamou; “Eu
vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância.”
(Jo,10,10). Esta vida é possível se também, no campo da política, se
atua com ética, de acordo com a verdade e a lei evangélica que Jesus
trouxe à humanidade. Com estes votos, deixamos nosso profundo e
sincero agradecimento por essa homenagem-reconhecimento
prestada à nossa família religiosa de Clarissas Franciscana
Missionária do Santíssimo Sacramento. Nossa gratidão e alegria se
prolongam na esperança de um amanhã em que todos possamos
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saudar um novo dia, celebrar a alvorada, levantando a vista e vendo
reinar em nosso chão a justiça, a fraternidade e a igualdade. O Senhor
Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras da Irmã Ana Ferreira de Oliveira
Exmo. Sr. Deputado Padre João, representando o Presidente desta

Casa Legislativa; Exma. Sra. Deputada Elisa Costa, companheira de
lutas em Governador Valadares e autora do requerimento que nos
ofereceu esta homenagem; funcionários desta Casa; amigos, amigas,
benfeitores, educadores e educandos do Instituto Sagrada Família,
funcionários e pais, representantes de todo o Sistema de Ensino
Clarissas Franciscanas; minhas queridas Irmãs da congregação:
Revma. Madre Clara Regina Lúcia Abreu Lima Rezende; Irmã Susana
Fabrízio, Vice-Geral, Sor Marilieta, Superiora da Província Imaculada
Conceição - Itália, Espanha e Romênia; Sister Glória Xavier,
Conselheira-Geral e representante das Províncias da Índia; Hermana
Tereza Juannaz, Superiora da Província Jesus Sacramentado,
Argentina; Sor Ada Gallioto, Superiora da Província Santa Clara de
Assis, Bolívia; Irmã Cristiana de Azevedo, Superiora da Província
Madre Serafina de Jesus, do Norte e Nordeste do Brasil; Sor Lavinia
Sviglia, representante da Missão Internacional do Peru; Irmã Suzana
Matos Melo, representante da nossa missão na Guiné-Bissau;
queridas Irmãs da Província Nossa Senhora de Nazaré, do Brasil-
Guiné Bissau; caros convidados, paz e bem.

O Estado de Minas Gerais foi agraciado por Deus para ser o berço
da nossa congregação no Brasil, desde que a cidade de Itambacuri
acolheu as nossas primeiras missionárias naquele já distante
3/7/1907. Ali chegamos, firmamo-nos e nos expandimos até este
primeiro centenário em Minas Gerais e em outros Estados do Brasil.
“Oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais”. A escolha
foi bem-sucedida. Abraçamos e fomos abraçadas pelo povo mineiro.
Nesta centena de anos, a vida desabrochou e, aos poucos, foi
assumindo várias frentes de trabalho no Brasil e além-mar, sempre
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em favor da vida e dos pobres, os preferidos de Deus. Fazendo
mentalmente o caminho de volta, recordamos, com alegria, o
heroísmo de nossas primeiras Irmãs e de todas as que as seguiram,
numa vida de total entrega ao projeto de Deus. Nossas primeiras
missionárias souberam enfrentar com destemor todas as dificuldades
que apareceram: viagens longas e de risco, com meios de transportes
coletivos desconhecidos para nossas primeiras missionárias.

Começaram a viagem de navio até o Rio de Janeiro. Após breve
descanso, prosseguiram num pequeno vapor pelo Rio São Mateus e,
de canoa, até Ponta d´Areia, onde tomaram um trem de quatro
vagões, movido a lenha. Nele seguiram até Teófilo Otôni.

É preciso ressaltar que, em cada parada, eram acolhidas com
carinho pelo povo das localidades. Em Teófilo Otôni, além de calorosa
recepção, formou-se uma comitiva de 30 pessoas, constituída de
senhoras e senhores, dois frades capuchinhos e um franciscano
menor, que acompanharam nossas Irmãs até Itambacuri, a cavalo, por
cerca de 38km, subindo e descendo as montanhas de Minas.

A Irmã Bernardina, uma das primeiras missionárias, assim se
expressou ao chegar a Itambacuri, em 3/7/1907: “Jesus nos quis aqui.
Fez-nos superar com tranqüilidade os desafios de uma viagem longa
e perigosa. Este povo espera confiante nosso trabalho, nosso
serviço”.

Itambacuri, por meio de seus moradores e dos frades que ali
residiam, ensinou às primeiras missionárias a língua portuguesa,
aculturando-as rapidamente.

As Irmãs cuidaram de um orfanato para meninas indígenas e
fundaram o Colégio Santa Clara. Sempre em grande pobreza e
simplicidade, enfrentaram dificuldades, ajudadas pelos capuchinhos,
pela Igreja e pelo bom povo daquele lugar. Muitos são os benfeitores.
A todos nossa gratidão.

Caminhando agora a passos largos, dali partimos para outras
regiões do Estado, para o Brasil e o mundo. Vejamos os Municípios
por onde passamos nesses 100 anos: Diamantina, Conceição do Mato
Dentro, Curvelo, Guanhães, Sete Lagoas, Governador Valadares,
Caetanópolis, Teófilo Otôni, Corinto, Itaúna, Salinas, Belo Horizonte,
Prudente de Morais, Contagem, Papagaios, Fortuna de Minas, Betim,
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Vespasiano, Bertópolis, Maxacalis, São José da Safira, Abaeté,
Ribeirão das Neves.

Fomos ainda para o Estado de São Paulo: São Paulo, São Bernardo
do Campo, São Caetano do Sul; para o Rio de Janeiro: Bom Jardim e
São Fidélis; para Brasília; para o Pará: Belém e Redenção; e, em
1972, para o Nordeste. Ali a missão cresceu, floresceu, e hoje
podemos colher o fruto de nossa presença em seis Estados,
formando, assim, a Província Madre Serafina de Jesus.

Daqui também partimos para Guiné-Bissau, onde há 26 anos
mantemos uma missão “ad gentes”.

Ao longo destes 100 anos, sempre tivemos Irmãs atuando nas
missões de outras Províncias da América Latina: Argentina, Bolívia e
Peru; na Espanha e na Itália, no serviço do Governo-Geral da
Congregação.

Hoje, com a maioria vivendo na “melhor idade” e as pernas fracas,
mas com o coração totalmente entregue ao projeto de Deus,
queremos agradecer a Ele a missão realizada. Animadas pela fé e
cheias de vigor missionário, estamos dispostas a continuar a amar e
servir, consagrando nossas vidas ao Reino de Deus. Em 2009,
queremos abrir uma missão em outro Estado brasileiro - por certo,
Goiás.

Para viabilizar esse projeto, contamos com as bênçãos de Deus, a
oração de todos, a perseverança de nossas Irmãs mais jovens e o
florescer de novas vocações. Assim, poderemos continuar nossa
missão de “ir, acender e levar o amor de Jesus-Eucaristia a todos”. A
Deus, graças, louvores e a promessa de seguimento fiel. A todos os
presentes, especialmente nossas Irmãs das Províncias: Argentina,
Bolívia, Itália, Índia, Peru, Guiné-Bissau, Espanha; ausentes e
anônimos; a todos, a nossa gratidão, especialmente nesta noite, à
Deputada Elisa Costa e ao Deputado Padre João, num abraço de paz
e bem.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação musical

do Grupo Villa-Lobos, sob a regência do maestro Luiz Flávio dos
Santos, que apresentará as canções “Va, Pensiero” e “1492 Conquest
Paradise”.
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- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Revma. Sra. Madre Regina Lúcia Abreu Lima Rezende, Superiora-
Geral do Instituto das Irmãs Clarissas Franciscanas Missionárias do
Santíssimo Sacramento; Irmã Ana Ferreira de Oliveira, Superiora
Provincial da Província Nossa Senhora de Nazaré; Irmã Susana
Fabrizio, Vice-Geral da Congregação das Irmãs Clarissas
Franciscanas Missionárias do Santíssimo Sacramento no Brasil;
Exma. Deputada e companheira Elisa Costa, autora do requerimento
que deu origem a esta homenagem. Estejam certas, Irmãs, de que ela
aprendeu muito bem e consegue externar não só no trabalho nesta
Casa, mas em sua atuação política por todo o Estado de Minas, os
valores da ética e os princípios cristãos. Ao saudar as Irmãs à Mesa, a
nossa saudação a todas as demais Irmãs, às noviças, às postulantes,
aspirantes, juniores, a todas as casas, institutos, professores e alunos.
Sinto-me privilegiado, portanto agraciado, por presidir esta reunião
especial, por sensibilidade e iniciativa brilhante da nobre colega
Deputada Elisa Costa. Embora seja secular, sou um franciscano por
opção e convicção.

Há 100 anos, na cidade mineira de Itambacuri, chegavam ao Brasil
as quatro primeiras freiras Clarissas Franciscanas Missionárias do
Santíssimo Sacramento, dispostas a propagar os ideais de Francisco
e Clara de Assis. Apenas alguns anos antes, preocupada em difundir
pelo mundo a cultura da paz, o cuidado pela vida e a fraternidade
universal, Madre Serafina, nascida Francesca Farolfi, já tendo em seu
nome de batismo uma homenagem devota ao “poverello” de Assis,
havia fundado a ordem missionária em seu país natal.

O trabalho, inicialmente voltado para a educação feminina,
salientava a paz e o bem entre os valores altamente positivos que
iriam ser disseminados pelo mundo, especialmente no Brasil e em
Minas Gerais. A solidariedade, a partilha e a fé eram os fundamentos
para a ação das religiosas conclamadas pelas palavras de grande
alcance de Madre Serafina: “Quem educa uma menina educa um
povo”.

Este caminho prossegue, um século depois, com o atual
compromisso de oferecer uma educação popular, colaborando na
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geração de renda de famílias pobres. Ao entrar no País em uma
região carente, dedicando-se à educação e à evangelização, as Irmãs
seguiram para Diamantina, para trabalhar na área de saúde, abrindo
um novo flanco, tão necessário entre nós. Hoje em Belo Horizonte,
onde fundaram o Convento São Francisco e o Instituto Sagrada
Família, mantêm um ambulatório médico e odontológico, bem como
oferecem aulas de artesanato e reforço escolar para comunidades
carentes. Atuando também no Pará, no Maranhão, em Pernambuco,
na Paraíba, na Bahia, no Espírito Santo e em São Paulo, continuam
ativas no cenário educacional mineiro. Estão presentes em Curvelo
desde 1921, com o Instituto Santo Antônio. Em 1936, em Sete
Lagoas, criaram o Instituto Regina Pácis. Em 1941, Governador
Valadares, há pouco elevada a Município, via inaugurado o Colégio
Imaculada Conceição, cuja história praticamente se confunde com a
própria existência da cidade.

Municípios como Prudente de Morais, com um centro de saúde, e
Teófilo Otôni, com o Centro de Acolhimento e Defesa da Criança e do
Adolescente, também têm a assistência solidária de nossas Clarissas
Franciscanas. Esta inspirada ação social e educativa tem formado
gerações de mineiros, desde a infância, num ambiente dinâmico e
idealista. Aliás, a nossa nobre colega Deputada Elisa Costa, em seu
pronunciamento, já expressou gratidão a esta Congregação. A
aquisição de suas competências para a vida também visa à
transformação social, na busca de uma sociedade justa, num mundo
de paz.

Nestes tempos individualistas e competitivos, os princípios de São
Francisco, de Santa Clara e de Madre Serafina significam, pois, o
exemplo da fraternidade, da integridade, das relações pacíficas e
pacificadoras. As novas gerações formadas pelas tradicionais escolas
das Clarissas resultarão em cidadãos conscientes, voltados para a
realidade, comprometidos com o saber científico e com o respeito à
natureza e que saberão imprimir, na ação política, os valores do
Evangelho.

Com certeza, quando entrarem na vida adulta, não esquecerão de
propagar os tão necessários valores éticos e justos que remontam ao
profundo exemplo de caridade e fé que marcou a vida e o legado
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daqueles dois jovens de Assis, Francisco e Clara, que ainda hoje
iluminam as melhores virtudes encontradas no convívio dos homens.
Por todo esse benéfico trabalho, que continua gerando preciosos
frutos, esta Assembléia agradece, em nome de toda Minas Gerais,
estes 100 anos de generosa atuação das Clarissas Franciscanas
Missionárias do Santíssimo Sacramento.

Que as bênçãos do Altíssimo possam converter-se em numerosas
vocações, já que estamos às vésperas do mês vocacional, o mês de
agosto. Que possamos ter muitas aspirantes e que, ao celebrar os
150 anos, estejamos em todos os Estados deste Brasil. Talvez
anunciemos essa meta, como também a nossa gratidão, a todas as
Irmãs. Que a bênção de Deus possa continuar agraciando cada uma
que pertence ou que venha a pertencer a essa família. Que o exemplo
e a dedicação de cada uma seja o chamamento para tantas outras
jovens entrarem nessas fileiras. O nosso muito obrigado. Parabéns!

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a mais uma

apresentação do Grupo Villa-Lobos, que apresentará as canções
“Poema da Criação” e “Gabriel’s Oboe”.

- Procede-se à apresentação musical.
O Sr. Presidente - Se me permitem uma quebra de protocolo, vamos

cantar o “Parabéns pra Você”, pois são 100 anos de consagração de
tantas mulheres que dedicaram a vida e fizeram muitas renúncias.
Cada uma das Irmãs vem escrevendo com sua própria vida essa
história e merece a quebra de protocolo para o “Parabéns pra Você”.

- Canta-se o “Parabéns pra Você”.
O Sr. Presidente - Parabéns a todos que fazem parte dessa família,

parabéns à Deputada Elisa Costa pela iniciativa. Como já foi dito, o
ano jubilar é um ano de graça. Homenageando as Irmãs, está
conosco o Deputado Carlin Moura, que é um Deputado comunista
cristão e nos informa que este é um ano jubilar.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 10, às 20
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horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada foi publicada na edição de 10/7/2007.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 26ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/7/2007

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 Domingos Sávio - Exibição de vídeo
- Entrega de placa - Palavras do Sr. José Maria Vargas - Palavras do
Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Domingos Sávio - João Leite - Vanderlei Jangrossi.

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 Vanderlei Jangrossi, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

A locutora - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
José Maria Vargas, Diretor da Federação Nacional das Agências de
Propaganda - Fenapro -, representando o Presidente do Sinapro-MG -
, Sr. Juliano Sales; Roberto Hilton, Presidente do Capítulo Mineiro da
Associação Brasileira das Agências de Propaganda - Abap -; Wilson
Miranda, Presidente da Associação Mineira de Imprensa; Álvaro
Rezende, Primeiro Presidente do Sinapro-MG -; Almir Rodrigues
Sales, ex-Presidente do Sinapro-MG -; e Deputado Domingos Sávio,
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
A locutora - Registramos as presenças dos Exmos. Srs. José
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Geraldo Castro Duarte, Assessor da Prefeitura de Belo Horizonte;
Gilberto Siqueira, Diretor-Secretário do Sinapro-MG, e Fernando
Campos, Diretor de Assuntos Institucionais do Sinapro-MG.

Destinação da Reunião
A locutora - Destina-se esta reunião a homenagear o Sindicato das

Agências de Propaganda no Estado de Minas Gerais - Sinapro-MG.
Execução do Hino Nacional

A locutora - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Domingos Sávio
Exmo. Sr. Presidente, Deputado João Leite, neste ato representando

o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; e Srs. José
Maria Vargas, Diretor da Federação Nacional das Agências de
Propaganda, neste ato representando o Presidente do Sinapro-MG,
Juliano Sales; Roberto Hilton, Presidente do Capítulo Mineiro da
Associação Brasileira das Agências de Propaganda - Abap -; Wilson
Miranda, Presidente da Associação Mineira de Imprensa; Álvaro
Rezende, primeiro Presidente do Sinapro-MG, com quem tudo
começou, há 28 anos; Almir Rodrigues Sales, ex-Presidente do
Sinapro e, portanto, um dos responsáveis por essa história vitoriosa
de lutas da propaganda e da publicidade em Minas Gerais; Diretores
do Sinapro; empresários da propaganda; profissionais da
comunicação; boa noite.

Permitam-me cumprimentar todos, distinguindo meu prezado e
querido irmão Fernando Campos, empresário da publicidade. Ele, que
é ligeiramente mais velho que eu, embora não pareça, é para mim
uma referência de ética e de profissionalismo. Falo isso sem nenhum
constrangimento de natureza familiar, porque com ele aprendi que a
ética, mais que um valor, é, sem dúvida, a fonte, a base e o
sustentáculo de todos os valores. É também com essa visão que
aprendi a admirar e a respeitar o segmento da propaganda e da
publicidade criadas em Minas Gerais. Quero dirigir-me também aos
profissionais da comunicação desta Casa, na pessoa do meu querido
amigo João Carlos, esse incansável batalhador e profundo admirador
desse segmento da produção, da criação, do empreendedorismo de
Minas Gerais, que é a publicidade e a propaganda. Foi um dos
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incentivadores que tive e a quem esta justa homenagem.
Sr. Presidente, meu querido e fraterno amigo João Leite, honra-nos

muito tê-lo aqui presidindo este evento, porque, com sua história
diversificada, pelo convívio com a massa, mas, acima de tudo, pelo
respeito para com o povo mineiro, representa muito bem o sentimento
de toda a Casa, que aprovou por unanimidade o requerimento para
que nós,  mineiros - e  digo  nós porque esta é a Casa do povo
mineiro -, pudéssemos prestar esta justa homenagem.

Convivemos com a publicidade e a propaganda de maneira tão
intrínseca, fazem parte da vida de todos nós a tal ponto que, como
tudo aquilo que já consideramos como nosso, às vezes passam
despercebidas, como algo que já caiu no trivial, na naturalidade do
dia-a-dia, nas ruas, na nossa casa, ao ligarmos o rádio ou a televisão,
ao abrirmos o jornal e ao transitarmos pelas ruas.

Às vezes, não paramos para pensar que, por trás de todo esse
processo de criação, existem profissionais, empresas e gente criando
e fazendo com que o mercado, as pessoas possam não apenas
usufruir um processo de produção e consumo e evoluir dentro dele.
Mais do que essa constatação, verificamos, com orgulho - embora não
tenha tido ainda o privilégio de conviver de maneira direta com esse
processo, pelas razões que já mencionei, oriundas de minha biografia
familiar, tive oportunidade de ver isso - o crescimento fantástico e a
consolidação que a propaganda mineira vem assegurando no
mercado, não apenas de Minas Gerais, mas do Brasil.

Ao procurarmos homenagear o Sindicato das Agências de
Propaganda de Minas Gerais - Sinapro-MG -, queremos fazê-lo de
forma extensiva a cada empresário que, com seriedade, ética e
responsabilidade, compreende que o mercado, o consumidor, o
cidadão são a sua razão de ser, e se ocupa, antes de divulgá-lo, em
contribuir para que o produto seja bom. Com certeza, é isso que tem
feito contribuído para que Minas Gerais cresça mais do que a média
nacional. Essa é uma constatação que merece ser feita neste
momento, porque, com orgulho e com a liderança do nosso
Governador Aécio Neves, temos testemunhado, ano após ano, em
especial nesta quadra recente de nossa história, o anúncio de
recordes seguidos de recordes de crescimento da nossa indústria e da
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geração de emprego. E isso não apenas quando comparamos esse
crescimento à nossa realidade imediatamente anterior, porque, se
assim fizermos, veremos que Minas deu um salto difícil até de
imaginar, mas comparado-o com o do resto do Brasil, até com o de
São Paulo - a chamada locomotiva, embora nós, mineiros, é que
saibamos bem conhecer o trem da vida e o trem da história.

Isso acontece justamente pelo somatório de agentes tão
representativos, com um governo sério, com um segmento
empresarial arrojado e responsável, com um setor de propaganda e
publicidade que saiba mostrar o valor de Minas, da nossa gente e dos
nossos empresários. Aliados a uma imprensa - e aqui me dirijo ao
representante da imprensa mineira, aliado a veículos de comunicação
que se consolidam como veículos de alcance nacional - é que temos a
certeza de que a propaganda mineira e os profissionais de
comunicação de Minas Gerais têm o papel fundamental neste
momento positivo de crescimento e de afirmação de Minas Gerais no
cenário nacional.

Pelas informações que recebemos dessa história vitoriosa do
Sinapro, de 28 anos, escrevendo e consolidando a propaganda
mineira, unindo o segmento, pode-se observar com clareza que
vocês, Drs. Álvaro Rezende, Almir Sales, José Maria e demais
Diretores e empresários desse setor, que queremos com justiça
homenagear, vocês saíram, como consta do “site”, de uma pequena
sala para o Brasil, não apenas para instalações modernas e
apropriadas, para atender a seus associados, mas para colocar a
propaganda mineira em destaque nacional, para podermos dizer que
Minas não está à sombra do Rio e de São Paulo.

Com todo o respeito e com todo o sentimento de unidade nacional
que sempre norteou o comportamento dos mineiros, com certeza hoje
o Sinapro e o setor de propaganda e publicidade de Minas Gerais
podem se orgulhar dos seus profissionais. Nós, mineiros, e a
Assembléia mineira queremos, nesta noite, dizer que vocês dão
orgulho a Minas Gerais. A propaganda e a publicidade de Minas
Gerais, por meio do Sinapro, é motivo de uma homenagem pelo que
fez e pelo que faz. Portanto, muito obrigado e parabéns a todos os
senhores e senhoras.
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Exibição de Vídeo
A locutora - Convidamos os presentes a assistir ao vídeo

institucional do Sinapro-MG.
- Procede-se à exibição de vídeo.

Entrega de Placa
A locutora - O Deputado João Leite, representando o Presidente da

Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega
de placa alusiva a esta homenagem ao Sr. José Maria Vargas,
Diretor-Secretário da Federação Nacional das Agências de
Propaganda - Fenapro -, representando o Presidente do Sinapro-MG.
A placa contém os seguintes dizeres: “Criado em 5 de dezembro de
1979, o Sindicato das Agências de Propaganda no Estado de Minas
Gerais - Sinapro-MG - tem por missão representar e desenvolver o
mercado das agências de propaganda, visando viabilizar a atividade
profissional da comunicação no Estado. A entidade tem recebido
vários prêmios, entre eles o Grande Prêmio - destaque do ano -, pela
realização da 1ª Feira Mineira da Propaganda. A homenagem da
Assembléia Legislativa ao Sinapro-MG pelos relevantes serviços
prestados ao mercado da propaganda em Minas”. Solicitamos ao
Presidente e ao representante do sindicato homenageado que se
posicionem no local indicado pela equipe do cerimonial.

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Domingos Sávio que me
acompanhe nessa entrega.

- Procede-se à entrega de placa.
Palavras do Sr. José Maria Vargas

Exmo. Deputado João Leite, neste ato representando o Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
Alberto Pinto Coelho; e Srs. Roberto Hilton, Presidente do Capítulo
Mineiro  da  Associação  Brasileira de Agências de Propaganda -
Abap -; Wilson Miranda, Presidente da Associação Mineira de
Imprensa; Deputado Domingos Sávio, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem; Álvaro Rezende, primeiro Presidente do
Sinapro, nosso fundador; Almir Rodrigues Sales, ex-Presidente do
Sinapro, senhoras e senhores; boa noite.

Nesta noite de honra e orgulho para os publicitários mineiros,
deveria estar aqui para receber esta homenagem, em nome do
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Sinapro-MG e de suas agências filiadas, o ilustre publicitário Juliano
Torres Sales, Presidente da entidade.

A esposa do Juliano, Sra. Renata, deu à luz, há três dias, uma
menininha linda, chamada Ana, e ainda está na maternidade.

Bom caráter, marido zeloso que sempre foi e pai amantíssimo, que
agora é, Juliano teve de declinar desse honroso convite da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais e solicitou-me que o
representasse nesta cerimônia, o que faço com emoção.

Minas Gerais tem experimentado nesses últimos anos, no governo
Aécio Neves e na atual legislatura dos nobres Deputados deste
insigne Parlamento estadual, os quais tão bem defendem os legítimos
interesses do povo mineiro, um momento de crescimento e de
prestígio nacional condizentes com sua grandeza: um ciclo virtuoso
que nos devolve a importância que sempre nos coube, seja no âmbito
político, seja na nossa esplendorosa e crescente participação na
economia da Nação.

Estamos reconquistando, por mérito, a importância que nos cabe por
direito, um direito histórico, forjado com o ferro das nossas
montanhas, pelo calor do caráter de homens do quilate de Juscelino
Kubitschek, Pedro Aleixo, Tancredo Neves, Milton Campos,
Magalhães Pinto, Itamar Franco e Aécio Neves, entre tantos outros
conterrâneos magníficos.

Nossa economia vem crescendo em níveis superiores à média
nacional. Somos parâmetro novamente. Uma vez mais, estamos
sublinhando o nosso mapa com as cores da modernidade e da
competência, despertando interesse e respeito no restante do País.

Em um cenário tão azul e de tantas boas notícias para contar, a
comunicação publicitária se torna mais imprescindível do que nunca
para o governo, a Assembléia Legislativa, as empresas, os mineiros,
enfim, para a grandeza de Minas.

Muito mais do que um elemento a mais no cenário político e
econômico, a publicidade é uma das turbinas do desenvolvimento,
assim como o Governador e os nobres políticos desta Casa. Todos
são eleitos pelas suas virtudes pessoais e políticas, das quais os
eleitores tomaram conhecimento pela nossa publicidade.

Para os Poderes constituídos, incluindo esta nobre Casa Legislativa,
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a publicidade é o mais eficiente canal de comunicação com a
comunidade. A propaganda dá conhecimento à população das ações
de utilidade pública e a informa sobre realizações e projetos
governamentais. Faz isso de maneira profissional, consistente,
atraente e imaginativa. Portanto, mais do que uma mera coadjuvante,
a publicidade é personagem fundamental do contexto social, alterando
o enredo da história político-econômica, sempre em favor do
desenvolvimento.

Há publicitários que trabalham em veículos de comunicação e em
empresas fornecedoras e atuam nos departamentos de “marketing”
dos anunciantes. Em nome do Sinapro-MG, nossa saudação a esses
importantes companheiros de mercado.

Nesta noite de honra, trata-se dos publicitários de agência,
notadamente os empresários do setor. Quando se refere a agências
de publicidade, a entidade que fala oficialmente em seu nome se
chama Sindicato das Agências de Propaganda no Estado de Minas
Gerais, nosso Sinapro-MG, atualmente presidido pelo publicitário
Juliano Sales.

À frente do sindicato, Juliano Sales vem desempenhando um
brilhante trabalho em favor das agências mineiras e do mercado,
assessorado por uma competente diretoria formada pelos publicitários
Fernando Campos, Gilberto Siqueira, Adolpho Resende, André
Lacerda e Carla Madeira; e ainda pelos Diretores Regionais Eduardo
Lacerda, em Ipatinga; Eduardo Menezes, em Uberlândia; José
Antônio Muller, em Itabira; Sérgio Gattás Bara, em Juiz de Fora; e
Wellington Espanha, em Varginha. E mais: pelos funcionários Paula
Barbosa e Eduardo Pinheiro e pelos excelentes prestadores de
serviços Idéia Fixa, Brasil Licitações e Escritório Nunes, Amaral,
Oliveira e Cunha Advogados Associados.

Juliano Sales defende os interesses de 105 agências mineiras,
grandes, médias e pequenas - muitas pequenas -, tão fundamentais
para o surgimento de novos anunciantes e o desenvolvimento do
mercado regional.

Em seus 28 anos de vida, o Sinapro-MG venceu muitos desafios. É
mais do que justo, hoje, dividir a honra dessa homenagem com os
publicitários que, ao longo de todos esses anos, conduziram a nossa
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entidade maior. Reverenciamos aqui, em nome de todas as diretorias,
os grandes publicitários que presidiram o sindicato: Álvaro Rezende,
Hamilton Gangana, Almir Sales, Carlos Monteiro, Daniel Freitas e
Helinho Faria.

Como Presidente licenciado e antecessor de Juliano Sales, quando
tive a honra de presidir o Sinapro nos últimos quatro anos, sinto
enorme orgulho de ter dado a minha contribuição, em uma gestão de
resultados que levou o Sinapro-MG à condição de 2º maior do País,
entre seus congêneres, agora com uma linda e funcional sede própria
e inéditos serviços implantados, hoje copiados pelos Sinapros de todo
o Brasil.

Atualmente, como Diretor da Federação Nacional das Agências de
Propaganda - Fenapro -, sou testemunha ocular da admiração e do
respeito que os nossos companheiros de todo o Brasil nutrem pelo
Sinapro-MG, pelos profissionais mineiros e pelo nosso mercado.

Vencidos tantos desafios do passado, Juliano Sales e sua diretoria
trabalham com afinco para vencer os do futuro, tais como: ampliar
ainda mais o número de agências filiadas, aumentando a participação
da entidade no interior de Minas Gerais; colocar em funcionamento
um Centro de Documentação, que abrigará a memória da propaganda
mineira; e continuar sempre atuando para promover o
desenvolvimento do mercado, com agências que sejam
empresarialmente sólidas e rentáveis.

Exmo. Deputado Domingos Sávio, patrono desta digna homenagem,
em nome do nosso Presidente Juliano Sales, de todos os publicitários
mineiros e das agências de publicidade filiadas ao Sinapro-MG,
receba os mais sinceros agradecimentos por esta iniciativa que tanto
nos honra, como profissionais e como mineiros.

Nossos agradecimentos também ao eminente jornalista João Carlos
Amaral, um entusiasta incentivador desta homenagem aos
publicitários de Minas.

Depois desse vigoroso exemplo de união da classe política e
empresarial em nosso Estado, fica um solene compromisso, que
assumo aqui em nome de todos os publicitários mineiros: lutaremos
mais do que nunca pelo engrandecimento da nossa querida Minas
Gerais. Muito obrigado.
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Palavras do Sr. Presidente
Srs. José Maria Vargas, Diretor da Federação Nacional das

Agências de Propaganda - Fenapro -, neste ato representando o
Presidente do Sinapro-MG, Juliano Sales; Roberto Hilton, Presidente
do Capítulo Mineiro da Associação Brasileira das Agências de
Propaganda - Abap -; Wilson Miranda, Presidente da Associação
Mineira de Imprensa; Álvaro Rezende, primeiro Presidente do
Sinapro-MG; Almir Rodrigues Sales, ex-Presidente do Sinapro-MG;
Exmo. Deputado Domingos Sávio, autor do requerimento que deu
origem a esta reunião, boa noite.

Esta homenagem ao Sinapro-MG pelos relevantes serviços que tem
prestado ao setor publicitário de Minas Gerais é também o
reconhecimento a todo o setor, que move a economia do Estado,
fazendo com que a riqueza circule por nosso território.

Impulsionando o desenvolvimento econômico e social do Estado, a
publicidade preserva nossos valores culturais ao mesmo tempo em
que informa e orienta os consumidores.

Como a receita publicitária constitui a origem principal dos recursos
dos meios de comunicação, ela é, em última instância, responsável
por subsidiar o direito à informação.

A descentralização dessa receita, coletada por um alto número de
agências, na Capital e no interior, torna-se, então, garantia da
independência da imprensa e da liberdade de expressão.

No Brasil, o crescimento do setor tem superado os próprios índices
anuais de desenvolvimento econômico, o que também vem ocorrendo
em Minas.

Nossos profissionais da propaganda souberam construir uma
imagem altamente favorável, pelo uso da criatividade e do talento, o
que lhes rende reconhecimento nacional. Gozam, felizmente, do
grande respaldo do Sindicato das Agências de Propaganda no Estado
de Minas Gerais. O Sinapro-MG, bastante premiado ao longo de seus
27 anos de existência, vem valorizando a atividade, em sua luta pelo
crescimento e pela democratização do mercado.

Seguindo a estratégia de fortalecer o mercado como um todo,
favorece a existência de empresas fortes, geradoras de empregos e
de impostos que revertem para o Estado e para os cidadãos.
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Preocupando-se em atuar junto a uma sociedade operante e
participativa, assumiu a defesa da ética e da honestidade no negócio
da comunicação, ao mesmo tempo em que trabalha para a
consolidação de um mercado futuro, diante das transformações
mundiais.

O Sinapro compreendeu, portanto, o valor de dois importantes
compromissos: a responsabilidade e a confiança. A responsabilidade
se justifica diante de todas as nossas agências, que geram novos
empregos, criando oportunidades para os alunos matriculados nos
cursos de comunicação. A confiança se justifica porque as agências
prestam um serviço indispensável aos clientes, aos veículos e à
sociedade como um todo.

Os profissionais de Minas Gerais refletem bem a condição do setor
nacional, reconhecido como uma das maiores potências mundiais em
criação publicitária. Tem o Sinapro a consciência de que a
propaganda, hoje, é inseparável do setor de negócios e de produção,
atingindo uma maturidade que a torna plenamente capaz de se
adequar às novas realidades do País e do mundo.

O público mineiro, acostumado à alta qualidade de nossas peças
publicitárias, tornou-se um público exigente. Para satisfazer esse
público e suas expectativas, teremos profissionais cada vez mais
qualificados para atuar no setor.

Confiantes de que a publicidade em Minas Gerais seguirá firme
nessa rota de crescimento, cumprimentamos o Sinapro-MG,
distinguindo seu importantíssimo papel para o permanente
desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 16, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/7/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do
Deputado Durval Ângelo; questão de ordem; discurso do Deputado
Rêmolo Aloise; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Doutor Viana; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 17/2007; apresentação da Emenda nº 1;
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Luiz
Humberto Carneiro; deferimento; discursos do Deputado Carlin Moura,
da Deputada Elisa Costa e do Deputado Padre João; votação nominal
do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, salvo emendas e
destaque; aprovação; votação nominal do inciso II do art. 67 da Lei
Complementar nº 34, de que trata o art. 6º do Substitutivo nº 1;
rejeição; questões de ordem; votação nominal da Emenda nº 1;
aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 224/2007;
aprovação na forma do do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do
Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
261/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -Discussão, em 1º
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2007;
encerramento da discussão; inexistência de quórum especial para
votação - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação
de Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redação Final da
Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2007 e dos Projetos de Lei
Complementar nºs 17 e 20/2007; aprovação - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -



1464

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h12min, a

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Célio Moreira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,
o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaria de abordar algumas questões sobre a ata. A primeira é o
registro fiel que tivemos do PLC nº 17/2007, de autoria do Procurador-
Geral de Justiça. A ata registrou, como devia, toda a tramitação e a
polêmica gerada pelo projeto.

Mesmo reiterando, pelos vários motivos mencionados anteriormente,
o nosso posicionamento contrário ao projeto, gostaria que constasse
na ata o trabalho feito ontem pela Comissão, que merece um registro
e um elogio significativo. A Comissão trabalhou de forma muito
técnica, muito consciente, até atendendo a vários apelos que fizemos
da tribuna a respeito de aspectos flagrantemente inconstitucionais do
projeto. Foi uma contribuição da Assembléia Legislativa para que seja
reiniciado o diálogo com o Ministério Público. Isso é significativo.

Destaco aqui a proibição do Promotor de abrir inquéritos penais, o
que é um verdadeiro absurdo. Sabemos que é uma polêmica que
existe e que ainda está sendo resolvida no Supremo, mas
entendemos que é uma função importante do Ministério Público. A
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Comissão que analisou, ao tirar isso do texto, demonstrou muita
sensibilidade ao entender que essa não é uma matéria afeita à
legislação estadual. Quero também registrar os quatro aspectos de
casos de exoneração de um Promotor de Justiça. Além de entender
que a Assembléia Legislativa extrapolava na sua função, dando
claramente uma visão de querer perseguir, esse dispositivo estava em
contradição com a Lei Orgânica federal que trata dos Ministérios
Públicos Estaduais. Parabenizo o Deputado Lafayette de Andrada e a
Comissão. Registro a sensibilidade ao apelo deste Deputado de que
isso era um absurdo no texto da lei. Destaco também, com relação às
diligências do Ministério Público, a obrigatoriedade de se comunicar à
instituição com 24 horas de antecedência.

Quero também registrar que, na última segunda-feira, a Vara de
Conflitos Agrários fez uma ação em uma fazenda da região de
Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Lá foram apreendidos capuzes e
armas de grosso calibre usados num incêndio provocado em um
acampamento de sem-terra por seguranças daquela fazenda. E foi
essa ação surpresa do Ministério Público que permitiu que, hoje pela
manhã, tenhamos vários mandados de prisão sendo cumpridos na
região do Prata e de Ituiutaba, em razão de uma ação inesperada,
imprevista do Ministério Público. Aquela medida das 24 horas seria
um desserviço à causa da democracia. Quero deixar claro que, no
texto substitutivo que vem a Plenário, existem ainda vários aspectos
de que discordamos, mas representa um avanço. E esperamos que o
Ministério Público entenda que isso é uma perspectiva de início de
diálogo. Gostaria de reiterar que a Bancada do PT e o PcdoB votarão
contra.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, como estou deslocando-

me para a Comissão de Direitos Humanos, usando a minha
prerrogativa, solicito que, no momento da votação, seja determinada
por esta Presidência a suspensão de todas as reuniões, para que nós,
Deputados que estivermos em Comissão, possamos estar aqui para
votar. Esse é o registro que faço da ata, o qual foi fiel ao que
aconteceu nesta Casa na tarde de ontem. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - É regimental. Assim procederemos ao iniciarmos
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o processo de votação. Com a palavra, para discutir, o Deputado
Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, senhoras e senhores,
após essa brilhante aula que o Deputado Durval Ângelo deu a respeito
do Projeto de Lei nº 17, em que esclareceu a posição desta Casa, que
agiu de maneira correta e constitucional, solicitaria a V. Exa. que
fizesse um apelo ao nobre Deputado para que permaneça neste
Plenário, com os membros da Comissão, porque, de acordo com o
meu entendimento, a votação se aproxima. Isso evitaria a
necessidade da suspensão dos seus trabalhos uma vez que se
encontraria neste recinto. Espero que V. Exa. acate o pedido do
Presidente e permaneça neste Plenário. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por
aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

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

Viana, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que a
Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2007 seja apreciada em
último lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 17/2007,
do Procurador-Geral de Justiça, que altera dispositivos da Lei
Complementar nº 34, de 12/9/1994, que dispõe sobre a organização
do Ministério Público do Estado e dá outras providências. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
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EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/2007
Suprima-se, nos incisos XIV e XV do art. 69 da Lei Complementar nº

34, de 12 de setembro de 1994, a que se refere o art. 8º do
Substitutivo nº 1, a expressão “ou a justificativa da omissão”.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2007.
João Leite - Sargento Rodrigues.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda dos Deputados Sargento Rodrigues e João Leite, que
recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento
Interno, será submetida à votação, independentemente de parecer. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o art. 260, inciso I, combinado com os arts. 192
e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder a votação pelo
processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram presença no painel que o façam
neste momento. Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, solicitando a votação destacada do inciso II do
art. 67 da Lei Complementar nº 34, de que trata o art. 6º do
Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei Complementar nº 17/2007. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com XVII do art.
232 do Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, em nome da Bancada do PT e do PCdoB,
encaminharemos, em 2º turno, a votação contrária ao Projeto de Lei
Complementar nº 17/2007. Sr. Presidente, ontem, na votação em 1º
turno, já havíamos feito o encaminhamento em relação ao pedido
formulado pelo Ministério Público, que propôs a retirada de tramitação
do projeto. Nossa Bancada votou favoravelmente ao pedido de
retirada formulado pelo Ministério Público. Em nosso entendimento, o
próprio Ministério Público estava disposto a fazer uma reflexão sobre
seu projeto. O projeto original implicava aumentos de gastos do
Ministério Público e concessão de gratificações e indenizações, em
finais de semana, aos Procuradores e Promotores de Justiça. Isso, a
nosso ver, seria inadequado nesse momento em que grande número



1468

de servidores públicos da área da educação, do setor fiscal e da
Defensoria Pública têm seus salários defasados e enfrentam grande
dificuldade financeira em função de sua remuneração, e em que a
situação dos aposentados e pensionistas da Fhemig também precisa
ser solucionada. Portanto, ao solicitar a retirada do projeto, parecia-
nos que o Ministério Público compreendia que esse não era o
momento adequado para pleitear a indenização ou a gratificação
previstas no projeto original. Compreendemos então que, realmente,
era necessária a retirada do projeto. O pedido de retirada foi negado
pelo Plenário desta Casa, e a discussão foi superada. Ao adentrarmos
no mérito da proposição, nós nos posicionamos contrariamente ao
mérito. E, ontem, em 1º turno, a emenda saiu pior que o soneto,
porque o projeto votado em 1º turno, além de conceder o aumento ao
Ministério, manteve o foro privilegiado para ajuizar, para instaurar
inquérito civil público, tanto para o Legislativo quanto para Prefeitos e
para a Magistratura. Mas o pior, Sr. Presidente, é que, em 2º turno,
várias prerrogativas do Ministério Público estavam sendo cerceadas, e
algumas graves, como é o caso das que dificultavam as inspeções do
Ministério Público nas ONGs e nas fundações do Estado. O Ministério
Público estaria tendo dificuldades para autuar e investigar denúncias
de irregularidades. O projeto, em 2º turno, sanou um pouco essas
incoerências, mas, em nosso entendimento, ainda apresenta graves
distorções. Da forma como está sendo aprovado o projeto nesta Casa,
o Ministério Público terá dificuldades em sua atuação. A meu ver, Sr.
Presidente, isso é muito grave para a democracia e para a
independência de ação do Ministério Público. Ontem, pudemos citar
como exemplo a atuação do Ministério Público em Belo Horizonte, que
ajuizou uma ação contra a descaracterização do Corredor Cultural da
Praça da Liberdade. Graças à intervenção do Ministério Público, ficou
demonstrado que o projeto que estava sendo executado
descaracterizaria o patrimônio artístico-cultural da Praça da Liberdade.
E, por ação ajuizada pelo Ministério Público, a obra foi suspensa por
uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça. Cito esse exemplo
para demonstrar que a liberdade e a independência do Ministério
Público são essenciais para a defesa dos interesses difusos e
coletivos. Não podemos, com o objetivo de modernizar o Ministério
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Público, cercear sua autonomia ou dificultar sua intervenção na defesa
dos interesses da sociedade. Em nosso entendimento, Sr. Presidente,
esse projeto, em 2º turno, deve ser rejeitado no Plenário da
Assembléia, sob pena de a sociedade civil não ter a devida
compreensão do que está acontecendo nesta Casa. Volto novamente.
Devo esclarecer ao nobre Deputado Getúlio Neiva que estou presente
e faço uso da palavra, encaminhando contrariamente à votação do
Projeto de Lei Complementar nº 17/2007 em 2º turno. No nosso
entendimento, da forma como está sendo votado, esse projeto não
contribuirá para a melhoria e o aprimoramento dessa instituição, fruto
da redemocratização do País, da Constituição cidadã de 1988. Como
foi uma questão muito debatida neste mês, nesta Casa, sem dúvida
nenhuma reconhecemos alguns excessos e exageros por parte de
alguns membros do Ministério Público. Mas não podemos cair no risco
de generalizar e jogar no mesmo lugar comum essa instituição, que
tanto serviço tem prestado à democracia e ao povo de Minas.

Sr. Presidente, o melhor caminho a ser seguido por esta Casa é
rejeitar, em 2º turno, o projeto e continuar o amplo diálogo entre o
Ministério Público, o Legislativo e o Executivo, para que também
possamos chegar ao consenso do aprimoramento dessa instituição,
não ao seu cerceamento, à sua descaracterização. O Governador
Aécio Neves opôs veto ao projeto que votamos na semana passada.
Se este projeto for aprovado em 2º turno, e várias prerrogativas do
Ministério Público retiradas, fica a pergunta: O Governador, opondo
veto a esse projeto, jogará a responsabilidade novamente no Plenário
desta Casa ou arcará com a sua responsabilidade? Tem-se a
impressão de que o Governador Aécio Neves não tem nada a ver com
esta discussão. Ao vetar, passa-se à sociedade a mensagem de que
ele não tem nada a ver com a discussão. Agora, nesta Assembléia,
Minas enfrenta uma grande decisão polêmica, e o Governador está de
férias na Europa, como se não tivesse nada com essa história, o que
é muito preocupante. Portanto, queremos pedir aos nobres Deputados
que votem contrariamente a esse projeto, em 2º turno, para não
corrermos o risco de o Governador dizer que não tem nada a ver com
a história e jogar toda a responsabilidade no Plenário desta Casa.
Nesse sentido, a Bancada do PT e o PCdoB encaminham
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contrariamente à votação em 2º turno do Projeto de Lei Complementar
nº 17/2007, porque implica aumento de gastos, do salário do
Ministério Público e, o que é pior, tira prerrogativas da instituição. É
uma decisão bastante prejudicial à autonomia e à independência do
Ministério Público. Dá-se aumento com uma mão e, com a outra,
tiram-se prerrogativas. O nosso voto é contrário à aprovação desse
projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente, Deputados e Deputadas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, pedi a palavra para fazer
também o encaminhamento da primeira parte do projeto. Sr.
Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, com todo o respeito a
nossa Assembléia Legislativa, quero falar em nome da Bancada do
PT, fala iniciada bem pelo Deputado Carlin Moura. Queremos fazer
um registro com bastante clareza. Gostaríamos que parte da imprensa
de Minas Gerais, especialmente o jornal “Estado de Minas” e o
jornalista Batista Chagas de Almeida, com quem queremos conversar
pessoalmente, retrate com mais clareza a posição da Bancada do PT
e também do PCdoB ontem, em Plenário, e também neste momento.
Alguns setores da mídia não querem publicar as posições do PT ou da
nossa Bancada, mas não podem desqualificar ou deturpar a nossa
posição. Esse não deve ser o papel de parte da mídia que quer
trabalhar com a verdade e com a transparência. Queremos falar sobre
algo muito importante que está acontecendo na Assembléia
Legislativa, pois essa discussão é importante para Minas Gerais por
três motivos. Em primeiro lugar, estamos discutindo o papel do
parlamento mineiro, que é muito importante para Minas Gerais: o
papel da Assembléia, sua relação com a sociedade, a sua presença
em Minas Gerais, a representação do povo de Minas Gerais, o
trabalho feito nas audiências públicas, especialmente de interiorização
da Assembléia Legislativa, e o debate constante estabelecido com a
sociedade. Temos um trabalho importante, porque grande parte das
leis aprovadas são aperfeiçoadas com a presença e com o debate
feito com a sociedade. Esse é o papel fundamental da Assembléia,
que tem de ser respeitada no seu trabalho e na sua posição. Temos
que resgatar cada vez mais a importância do papel do parlamento
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como a voz da sociedade e representar com dignidade essa função,
que é devolver a legislação e a cidadania à sociedade. Esta deve ser
a nossa responsabilidade como parlamentares. Quero defender, sim,
o papel do parlamento, mas não os excessos cometidos no exercício
da nossa representação, porque essa representação é do povo e
devemos respeitá-lo. A Assembléia deve dar uma resposta madura à
sociedade sobre seus posicionamentos.

A segunda questão que quero abordar é o papel do Ministério
Público, sua relação com a Assembléia, com a sociedade e com as
instituições. O Ministério Público tem cumprido, sim, um papel
fundamental na defesa da sociedade. Sempre tenho dito, Deputado
Carlin Moura, Bancada do PT, demais Deputadas e Deputados, que,
em muitos Municípios de Minas, às vezes a defesa que a população
tem, principalmente a mais pobre, ainda é a oferecida pelo Ministério
Público, que defende não apenas direitos sociais, direitos humanos,
direitos da criança e do adolescente, mas também o patrimônio
público, além de controlar o Bolsa Família. Como disse ontem, o
Ministério do Desenvolvimento Social celebrou um convênio com o
Ministério Público de todo o País para o acompanhamento da
implantação e execução do Bolsa Família no Brasil, a fim de evitar
distorções, como o recebimento desse benefício por famílias que não
necessitam dele. Esse convênio permite o acompanhamento da
aplicação de critérios dos diversos programas sociais.

O Ministério Público tem sido parceiro da sociedade. Muitas vezes
tem sido parceiro das Câmaras Municipais e das próprias
administrações. Há casos de excesso e omissão, por exemplo, em
CPIs, que às vezes são arquivadas, e na demora de elaboração de
pareceres de processos. Devemos registrar isso. É preciso que a
sociedade organizada faça o controle social do Poder Judiciário, do
Ministério Público, como tem feito o controle social dos Poderes
Executivo e Legislativo, de maneira forte e mais presente. Essa é a
defesa que fazemos, ou seja, que os movimentos sociais e as
instituições da sociedade organizada acompanhem mais de perto as
omissões e os excessos que podem acontecer nessas instituições.
Nosso Parlamento, a nossa Assembléia Legislativa, tem o dever de
contribuir com a organização da sociedade, com a cidadania, para que
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o controle social possa ser exercido efetivamente. É necessário haver
também o controle de políticas públicas e da implementação dos
recursos dos orçamentos federal, estaduais e municipais. O nosso
posicionamento é contrário ao projeto, não apenas por todo esse
debate, mas também por duas razões básicas. Primeiro,
consideramos um exagero o projeto do Ministério Público, apesar de
todo o nosso respeito por essa instituição e pela defesa que faz da
sociedade. Defendemos o Ministério Público, do qual somos parceiros
em muitas lutas que temos empreendido, principalmente em prol de
causas ambientais. A nossa Bancada votou a favor da retirada desse
projeto a pedido do Procurador de Justiça, não apenas em razão de
suas emendas - algumas foram até aperfeiçoadas -, mas também
porque houve o entendimento de que é um exagero para a sociedade
de Minas Gerais o que tem sido pedido em indenizações e
gratificações. Não podemos concordar com isso. Creio que esta
Assembléia Legislativa também não poderia concordar. A maioria dos
Deputados não concorda com o que está colocado no texto desse
projeto. Tenho certeza disso. Queremos deixar aqui o nosso
posicionamento claro. Por exemplo, os servidores da Defensoria
Pública, que estão aguardando um salário mais digno, a pedido do
governo suspenderam a greve por compreenderem que, com ela, não
haveria negociação. Mas até agora não houve nenhum
posicionamento sobre as propostas e contrapropostas apresentadas.
Esta Casa foi sensível à causa dos Defensores Públicos. Precisamos
continuar lutando, porque o problema não está resolvido. Os
Defensores Públicos continuam atuando em situações emergenciais,
mas ainda não voltaram totalmente às suas atividades, o que está
causando prejuízo à população mais pobre de Minas Gerais. A
responsabilidade é do governo. É preciso resolver a situação. Para
finalizar, quero deixar claro que essa é uma das razões. O outro
motivo é que, ouvindo a sociedade, a população e os movimentos
sociais, a nossa Bancada entendeu que não poderemos tirar nenhuma
autonomia do Ministério Público, e o controle social vai garantir esse
processo em relação a qualquer excesso que houver. Por isso,
também votamos contra emenda que concede essa ampliação ao
Procurador de Justiça e que lhe permite avocar a si os projetos mais
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polêmicos. Deixamos aqui nossa posição clara em relação ao
conjunto das propostas que estão sendo votadas, ou seja,
contrariamente ao mérito, ao conteúdo do projeto, original e
substitutivo, e às emendas que foram apresentadas aqui. Muito
obrigado.

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

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, é notória a posição da
Bancada, e o encaminhamento é contrário, primeiramente por uma
questão de justiça para com o servidor público. Considero-me um
servidor público, embora eleito apenas por um tempo. Estou aqui para
servir e sou até bem remunerado. Mas temos tantos outros, a exemplo
de inúmeros Promotores, e temos de fazer essa distinção. Há quase
um mês temos sido generalistas aqui, sempre criticando e
denunciando o Ministério Público como um todo. Na verdade, temos
Promotores e Promotoras que vêm prestando relevantes serviços à
população, sendo exemplares à sociedade mineira e brasileira, a favor
da criança, do adolescente, etc. Eu poderia nominar inúmeros
Promotores. Se existe exagero da parte de um ou de outro, existem
exageros também nesta Casa. Existem exageros de Senadores, de
Deputados Federais e Estaduais. Nem por isso podemos admitir a
generalização de condenar o parlamento como um todo. Quando
generalizamos, é como se cristalizássemos uma cultura perversa, que
coloca todo mundo no mesmo balaio e condena um Poder como um
todo. Aconteceram exageros na Casa, colegas Deputados tratando do
Ministério Público como um todo. Isso é uma injustiça, pois temos
Promotores e Promotoras valorosos, que abraçam causas nobres sem
medo em relação ao meio ambiente, enfim, em relação à vida como
um todo. Se olhássemos sob o prisma do trabalho que alguns
desempenham, poderíamos considerar justa a gratificação. Mas, Sr.
Presidente, precisamos antes fazer justiça com pessoas que se
dedicam, às vezes dia e noite, a prestar um serviço público e que não
são reconhecidas. É importante saber, Sr. Presidente, que há
professores P-1 cujo piso salarial está abaixo do salário mínimo. É
importante saber que existem servidores da área da saúde do Estado
cujo piso salarial também está abaixo do salário mínimo.
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Sr. Presidente, aproveitando sua presença e do Deputado Sargento
Rodrigues aqui, temos de lembrar que a fonte desse dinheiro é o povo
mineiro, seja o que paga os Promotores, Juízes, Deputados, seja o
que paga o câmera e os servidores que prestam serviço nesta Casa
pela TV Assembléia. Mas não são efetivos e estão numa situação de
injustiça. O Deputado Sargento Rodrigues já falou sobre isso. Temos
de fazer justiça com todo o povo mineiro. Esse é o nosso papel.
Quando possibilitamos uma gratificação aos membros do Ministério
Público, é importante dizer que ela não será para todos, só para
alguns. O art. 119 estabelece o seguinte: ( - Lê:)

“XVI - indenização por plantões exercidos em finais de semana, em
feriados ou em razão de outras medidas urgentes;

§ 5º - .... o pagamento da gratificação por cumulação de atribuições,
no valor de até 15% do valor do subsídio, ao membro do Ministério
Público que for designado, nos termos do art. 200 desta lei, para
atender, concomitantemente, em substituição, mais de uma
Procuradoria de Justiça ou Promotoria de Justiça na mesma Comarca
em que for titular.”

Então, tem-se aí um piso de R$19.000,00, com todas as
gratificações, e apenas alguns poderão receber até R$30.000,00. É
um escândalo, uma injustiça que nos leva à indignação. Isso também
deve despertar indignação dos servidores da saúde, que estão com o
piso salarial abaixo do salário mínimo. Esta Casa passa a ser
responsável pelos servidores da educação, sobretudo o P-1, que tem
o piso salarial abaixo do salário mínimo. Devemo-nos escandalizar e
levar a questão ao Governador para que faça justiça. Onde está a
coerência dos nobres colegas Deputados que pontuaram muitas
situações de Promotores, de membros do Ministério Público, mas que
agora votam a gratificação? Coerência é uma palavra pequena, mas
ela deve nos perseguir em todos os momentos da nossa existência,
ou então pagaremos por isso um dia. As nossas ações, seja quando
permanecemos sentados, seja quando levantamos ou acionamos o
painel, devem ser uma expressão da nossa consciência. É como um
desdobramento das nossas palavras. Por isso, Sr. Presidente, somos
contrários a esse substitutivo, assim como fomos contrários ao projeto
de lei, às emendas, por uma questão de sensibilidade, pela busca de
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coerência. Não estou dizendo que sou coerente em tudo, mas quero
ser. Estou buscando essa coerência no dia-a-dia. É um exercício
constante, que deve ser a expressão da nossa consciência. Alguns
entendimentos que podem ser espúrios são inadmissíveis. Somos
Deputados do Estado, não só de uma comarca. Ninguém aqui é
Deputado de uma, de duas comarcas, de uma região. Todos aqui,
querendo ou não, somos Deputados para os 853 Municípios de Minas
Gerais. Por isso, temos de pensar no Estado como um todo, querer a
justiça para todos que prestam serviços públicos.

Concluo dizendo que não me sinto bem com uma postura dessas,
convivendo com servidoras e servidores que, embora sejam de uma
empresa terceirizada, são pagos com o dinheiro público. Os
servidores da TV Assembléia também trabalham nos finais de
semana, viajando para as várias regiões do Estado, onde, muitas
vezes, não há nem sequer um hotel para recebê-los com dignidade.

Então, passam por situações de sacrifícios para prestar um serviço a
esta Casa. É dinheiro público, embora passe pela empresa que paga
a esses servidores. Peço a V. Exa. e à Mesa, da qual fazem parte
quatro nobres colegas Deputados que aqui estão, que tomem
providências em relação a esses servidores da TV Assembléia.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos Presidentes das
comissões em andamento que suspendam os trabalhos das suas
comissões, de modo que os Parlamentares que lá se encontram
possam participar da votação em Plenário. Em votação, o Substitutivo
no 1 ao vencido em 1º turno, salvo emendas e destaque.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas :
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana

Maria Resende - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João
Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar -
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Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zezé Perrella.

- Registram "não" os Deputados e a Deputada:
André Quintão - Carlin Moura - Durval Ângelo - Elisa Costa - Padre

João - Paulo Guedes - Roberto Carvalho.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 52 Deputados. Votaram “não” 7

Deputados. Está, portanto, aprovado o Substitutivo nº 1 ao vencido em
1º turno, salvo emendas e destaque. Em votação, o inciso II do art. 67
da Lei Complementar nº 34, de que trata o art. 6º do Substitutivo nº 1.

- Registra "sim" o Deputado :
Sebastião Helvécio.
- Registram "não" os Deputados e as Deputadas :
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João
Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto
Carvalho - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votou “sim” 1 Deputado. Votaram “não” 58
Deputados. Está, portanto, rejeitado o inciso II do art. 67 da Lei
Complementar nº 34, de que trata o art. 6º do Substitutivo nº 1 ao
Projeto de Lei Complementar nº 17/2007.

Questões de Ordem
O Deputado Getúlio Neiva - É relativo ao processo de votação.

Queria saber se vamos votar a redação final hoje.
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O Sr. Presidente - A Comissão de Redação Final está
desenvolvendo seus trabalhos. Se for possível alcançar os projetos
que estão em pauta, assim será feito.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, no meu caso, foi
constatado que votei “não”. Mas gostaria que V. Exa. pedisse depois
que arrumassem meu voto “não” no painel, porque a luz do voto “não”,
no meu nome, não está aparecendo. Já é a segunda vez que isso
acontece.

O Sr. Presidente - A Presidência solicitará que sejam tomadas as
providências para a solução do problema. Em votação, a Emenda nº
1.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas :
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana

Maria Resende - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João
Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zezé
Perrella.

- Registram "não" os Deputados e a Deputada:
André Quintão - Carlin Moura - Durval Ângelo - Elisa Costa - Padre

João - Paulo Guedes - Roberto Carvalho.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 53 Deputados. Votaram “não” 7

Deputados. Está, portanto, aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto,
aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 17/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, com a Emenda nº
1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 224/2007, do Deputado
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Alencar da Silveira Jr., que dispõe sobre a devolução do valor da
matrícula nos estabelecimentos de ensino superior nas situações que
especifica. 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. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 2. As  Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 2, fica
prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno,
o Projeto de Lei nº 224/2007 na forma do Substitutivo nº 2. À
Comissão de Educação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 261/2007, do Deputado
Padre João, que 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 - OGM - no Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Meio
Ambiente 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. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 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 261/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Meio
Ambiente.

Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
19/2007, do Deputado Doutor Viana e outros, que acrescenta
parágrafos ao inciso VI do art. 76 da Constituição do Estado de Minas
Gerais. Em discussão, a Proposta. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de plano, que não há
quórum especial para a votação de proposta de emenda à
Constituição, mas que o há para a continuação dos trabalhos.

Suspensão da Reunião
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O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15
minutos para aguardar que se ultimem os Pareceres de Redação Final
da Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2007 e dos Projetos de
Lei Complementar nºs 17 e 20/2007.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final 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 (À promulgação.); e dos Projetos de Lei
Complementar nºs 17/2007, do Procurador-Geral do Estado, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº 34, de 12/7/94, que dispõe
sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências; e 20/2007, do Governador do Estado, que
dispõe sobre a aposentadoria especial do servidor policial civil (À
sanção).

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a Presidência

encerra a reunião e convoca as Deputadas e os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a reunião especial também de hoje, às 20 horas,
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

4/7/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Elmiro Nascimento, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, a Deputada Gláucia Brandão e os Deputados
João Leite, Dalmo Ribeiro Silva, Domingos Sávio, Fahim Sawan e
Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
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Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater o Ipsemg, seus planos de expansão,
dificuldades e avanços nos últimos anos e, de modo especial, obter
esclarecimentos sobre questões pontuais acerca do credenciamento e
do fechamento de agências no Sul de Minas. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 15/2007, no 1º turno (
Deputado Carlos Pimenta); 430/2007, no 1º turno (Deputado Hely
Tarqüínio); 73/2007, no 1º turno (Deputado Ruy Muniz). A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Antônio Abrahão
Caram Filho, Presidente do Ipsemg, Roberto Porto Fonseca, Diretor
do Ipsemg, Paulo Elizário Nunes, Vice-Presidente do Ipsemg, e Totó
Teixeira, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião
e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva (6) em que solicita seja realizada
audiência pública da Comissão, para debater os termos da Consulta
Pública nº 50, promovida pela Anvisa, que propõe a padronização do
vocabulário utilizado para as formas farmacêuticas e os seus reflexos
na atuação profissional dos farmacêuticos; em que solicita seja
realizada audiência pública da Comissão para debater o Projeto de Lei
do Senado nº 219/2007, que altera a Lei Federal nº 8.080, 1990, para
dispor sobre a oferta de procedimentos terapêuticos e a dispensação
de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS; solicitando
seja realizada visita da Comissão à Fundação Ezequiel Dias - Funed -,
com vistas a conhecer as ações direcionadas à ampliação do acesso
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da população aos medicamentos médicos e à promoção do uso
racional, no âmbito do programa Farmácia Minas, e, ainda, seja
formulado convite ao Secretário de Estado de Saúde, para expor, na
Comissão, sobre as ações desenvolvidas por essa Secretaria no
âmbito do Programa de Prevenção Primária do Câncer - Prevpri -;
solicitando seja realizada audiência pública na cidade de Pouso
Alegre, na sede de Agência Regional do Ipsemg, para debater os
benefícios e serviços prestados à população, e, ainda, seja solicitado
ao Presidente do Ipsemg relação dos hospitais, dos laboratórios,
profissionais e de suas áreas credenciados junto ao órgão; Carlos
Mosconi em que solicita seja formulado apelo ao Sr. Marcos Pestana,
Secetário de Estado de Saúde, para viabilizar à instalação da
Gerência Regional de Saúde no Município de Poços de Caldas,
levando-se em consideração a existência de toda a estrutura física
para o seu funcionamento; Doutor Rinaldo em que solicita reunião da
Comissão com o Presidente da Fundação Hospitalar de Minas Gerais,
para discorrer sobre a situação dos hospitais da rede Fhemig, seus
avanços e dificuldades. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, em dia 5/7/2007, com a finalidade de debater a
proposta de uma nova regulação para o funcionamento das farmácias
e das drogarias, hoje discutida no Congresso Nacional, através do
Projeto de Lei Federal nº 4.385/94, e sua integração aos preceitos do
SUS, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Ruy Muniz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 941/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Círculo de Orquidófilos de
Brazópolis, com sede nesse Município.

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 941/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Círculo de Orquidófilos de Brazópolis, que tem como finalidade
precípua congregar pessoas interessadas na preservação de
orquídeas, despertando e incentivando o espírito de cooperação entre
os seus associados.

Na consecução de seus propósitos, estimula o cultivo da espécie,
promove a importação e exportação de orquídeas, apóia ações que
visem à preservação da flora, realiza exposições e feiras dessa planta
ornamental e publica trabalhos técnico-científicos relacionados com as
suas finalidades estatutárias.

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

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

nº 941/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.070/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Em cumprimento do disposto nos arts. 153, inciso II, e 155 da
Constituição do Estado, e no art. 68, inciso II, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, o Governador do Estado encaminhou a
esta Casa, por meio da Mensagem nº 41/2007, o projeto de lei em
epígrafe, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício financeiro de 2008 e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 18/5/2007, foi a proposição
distribuída à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a
fim de receber parecer, em atendimento ao disposto no art. 160 da
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Constituição do Estado e no art. 204 do Regimento Interno.
Em obediência ao rito regimental previsto no § 2º do art. 204, foi

concedido prazo de 20 dias para apresentação de emendas. Foram
recebidas, nesse período, 207 emendas, cuja análise integra este
parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.070/2007 estabelece, consoante o texto

constitucional, as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro
de 2008, compreendendo as prioridades e metas da administração
pública estadual, as diretrizes gerais para o Orçamento, as
disposições sobre alterações da legislação tributária, a política de
aplicação da agência financeira oficial e a administração da dívida e
das operações de crédito. Em face da não-regulamentação do § 9º do
art. 165 da Constituição da República, e diante de situações não
atendidas pela Lei Federal nº 4.320, de 1964, as leis de diretrizes
orçamentárias têm estabelecido, de forma adicional, um conjunto de
regras sobre execução orçamentária e financeira, bem como sobre a
fiscalização exercida pelo Poder Legislativo.

A Lei Orçamentária para o exercício de 2008, que compreende o
Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado, será elaborada em consonância com as
diretrizes propostas, observadas as normas da Lei Federal nº 4.320,
de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

As prioridades e metas da administração pública estadual para o
exercício de 2008 serão as constantes nas leis do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011, cujo projeto será
enviado a esta Casa até 30 de setembro do corrente exercício. Da
forma como o ciclo orçamentário está posto no ordenamento vigente,
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - sendo encaminhada e
discutida no primeiro semestre, enquanto o plano plurianual e a Lei
Orçamentária tramitam no segundo semestre, ocorre, no primeiro ano
de mandato, a peculiaridade de a LDO ser aprovada anteriormente à
discussão do novo PPAG. Para contornar esse descompasso, e tendo
em vista que em 2007, além do novo PPAG para o período 2008-
2011, será revisto o PMDI, o art. 2º do projeto remete ao futuro PPAG
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a fixação das prioridades e das metas para o exercício de 2008,
estabelecendo que o anexo de Metas e Prioridades da Administração
Estadual integrará o projeto de lei do PPAG 2008-2011.

O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade
orçamentária, segundo a classificação por função, subfunção,
programa, projeto e atividade, indicando, para cada um, a fonte dos
recursos, a modalidade de aplicação, o indicador de programa
governamental, o grupo de despesa e o indicador de procedência e
uso a que se refere.

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, a LDO
passa a ter, entre outras funções, o importante papel de compatibilizar
as estratégias de política fiscal e a execução do programa de trabalho
do governo. Assim, as prioridades da administração pública devem,
obrigatoriamente, refletir os limites impostos pelo equilíbrio entre
receitas e despesas e abranger metas de política fiscal claras. Dessa
forma, a autorização na Lei Orçamentária não garante, por si só, as
despesas com pessoal, que passam a depender da Receita Corrente
Líquida, e as demais despesas, que passam a depender da meta de
resultado primário estabelecida no Anexo I.1 do projeto de lei.

A metodologia utilizada para a projeção das receitas tributárias
adotou como parâmetros macroeconômicos o crescimento do Produto
Interno Bruto - PIB - de 5% e uma inflação média de 4,5%, medida
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, para o exercício
de 2008, ou seja, o mesmo cenário contido no projeto da LDO da
União. No caso da receita estadual, os principais riscos referem-se ao
desempenho da arrecadação do principal tributo estadual, o ICMS,
que apresenta alta correlação com o crescimento econômico e
também sofre o efeito da variação de preços; entretanto, o
crescimento estimado para o PIB por consultorias, bancos e institutos
de pesquisa tem evidenciado um cenário nitidamente otimista, com
possibilidade de se verificar o referido parâmetro. Por outro lado, a
inflação continua dando sinais de estar sob controle, sinalizando que
as metas estabelecidas pelo Banco Central devem ser alcançadas.

Os riscos devidos a possíveis alterações da legislação tributária
relacionam-se com a proposta de reforma tributária (Proposta de
Emenda à Constituição Federal nº 285/2004), bem como com os
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efeitos da Lei Geral da Microempresa e da Pequena Empresa, que
instituiu o Supersimples, a vigorar a partir de julho de 2007.

A PEC da reforma tributária apresentada pelo governo federal
continua em tramitação, podendo resultar em perdas para o Estado
entre R$600.000.000,00 e 950.000.000,00, dependendo das
alternativas a serem aprovadas. Conforme destacado no Anexo II ao
projeto em análise, em março do corrente exercício a União
apresentou ao Governadores as diretrizes para uma ampla reforma do
sistema tributário nacional, prevendo a substituição dos tributos sobre
bens e serviços (ICMS, ISS, IPI, PIS, Cofins, Cide-Combustíveis) por
dois impostos sobre o valor adicionado: um estadual, o IVA-E, e outro
federal, o IVA-F. Além disso, diante do desafio da formulação de uma
política de desenvolvimento regional como alternativa à guerra fiscal
atualmente em ação, prevê-se a revisão do pacto federativo,
alterando-se os critérios de partilha de recursos entre os entes
federados. A previsão do governo federal é de envio da proposta no
segundo semestre de 2007.

Em relação à Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, as estimativas
preliminares apontam que, ocorrendo a opção de todos os
contribuintes pelo sistema Simples Geral, as perdas para o Estado
deverão atingir, aproximadamente, R$39.300.000,00, representando
8% sobre a arrecadação atual do segmento de pequenas empresas e
microempresas.

O Anexo de Metas Fiscais estima, em valores correntes, uma receita
não financeira de R$30.834.000.000,00 e uma despesa não financeira
de R$28.460.000.000,00, evidenciando uma meta de superávit
primário de R$2.374.000.000,00 para o exercício de 2008, equivalente
a 0,09% do PIB. Conforme destacado no referido anexo, pretende-se,
com a meta de superávit primário fixada, liberar recursos a serem
alocados em escala crescente nas ações e nos projetos
estruturadores a serem estabelecidos pelo próximo PPAG.

Por sua vez, a meta de resultado nominal, apurada seguindo
determinação da Portaria nº 633 da Secretaria do Tesouro Nacional,
de 30/8/2006, está fixada em R$2.991.000.000,00, calculada pela
variação entre os valores estimados da Dívida Fiscal Líquida de
R$46.839.000.000,00, em 31/12/2008, e de R$43.848.000.000,00, em
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31/12/2007.
O Anexo de Metas Fiscais deverá conter também a estimativa da

renúncia de receita, e sua eventual compensação, e da margem de
expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. O
demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita -
Anexo I.7 - separa as renúncias em dois grupos. O primeiro grupo
relaciona as concessões já existentes no quadro normativo em vigor
em 2006, denominadas renúncias consolidadas. Compreende as
renúncias consolidadas no Estado, que se constituem em isenção,
crédito presumido, redução da base de cálculo, incentivo à cultura e
anistia, instituídas, em sua maioria, após aprovação do Conselho
Nacional de Política Fazendária - Confaz. Destinam-se ao incentivo da
produção, da comercialização e do consumo em segmentos e
produtos considerados essenciais ou estratégicos, social ou
economicamente, e não impactam o cumprimento das receitas e o
equilíbrio orçamentário. O montante dessas renúncias, de
R$2.072.000.000,00, representa 8,8% da receita tributária estimada
para o exercício de 2008.

Um segundo grupo, denominado novas renúncias, registra as
renúncias concedidas ou prorrogadas em 2007 por Minas Gerais, com
vigência prevista para 2008. Incluem prorrogação de isenção na
aquisição de veículos por pessoas portadoras de deficiência física,
redução do ICMS para estímulo à renovação da frota de táxi e isenção
do IPVA dos veículos pertencentes ou cedidos em comodato à
Epamig e à Emater. Conforme consta no demonstrativo, observou-se
a manutenção do equilíbrio quando da concessão dos novos
benefícios, por meio da aprovação do regime de substituição tributária
para produtos escolhidos, acompanhado, na oportunidade de adoção
da medida, de estudos de impacto de elevação na receita tributária
em patamar compensatório ao volume dessas renúncias. Essas novas
concessões totalizam, para 2008, o montante de R$28.842.000,00, e
representam 0,15% da arrecadação do ICMS fixada para o exercício.

Entre os benefícios tributários inserem-se ainda aqueles concedidos
por interesse de política nacional, conhecidos como heterônomos, isto
é, aqueles institutos tributários decorrentes de norma federal que
causam impacto nas receitas dos entes federados alheio a sua
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vontade. Assim, estima-se que as renúncias decorrentes da Lei
Kandir, das remessas para a Zona Franca de Manaus, dos créditos de
ICMS sobre produtos industrializados exportados e do Simples Minas
representem R$2.062.000.000,00, equivalentes a 13,2% da receita
prevista de ICMS.

O projeto informa também a inexistência de margem para expansão
das despesas obrigatórias de caráter continuado, uma vez que o
aumento permanente da receita prevista, considerada como
ampliação da base de cálculo a variação de 5% para o PIB no
exercício de 2008, será totalmente absorvido para o financiamento do
crescimento vegetativo da despesa com pessoal, para o pagamento
de juros e encargos da dívida intralimite, e para as despesas com o
Pasep, com o pagamento de parcela da dívida com o INSS e as
decorrentes da Parceria Público Privada da Rodovia MG-050.

A LRF estabelece também que a LDO deverá dispor sobre os
critérios para a limitação do empenho em caso da não-realização das
receitas previstas. O art. 35 da proposição estabelece que, caso seja
necessária a limitação de empenho para se atingir a meta de
resultado primário, o Poder Executivo apurará o montante da limitação
que caberá a cada um dos Poderes e o apresentará à comissão
permanente a que se refere o § 2º do art. 155 da Constituição do
Estado, que definirá o valor da limitação que caberá a cada órgão com
base na proporcionalidade da participação de cada um na base
contingenciável total.

A base contingenciável corresponde ao total das dotações
aprovadas na lei orçamentária, excluídas, entre outras, as despesas
constitucionais, legais e obrigatórias e as dotações dos programas
estruturadores do Programa Geraes. Caberá a cada Poder e órgão
autônomo, por ato próprio, publicar os novos valores disponíveis para
empenho e movimentação financeira.

Feitas essas considerações iniciais, passamos à análise das
emendas apresentadas.

A regulamentação da aplicação do disposto na Emenda à
Constituição n° 29, de 2000, é matéria reservada a lei complementar,
ainda não editada, fato que tem causado polêmica em nível nacional,
quanto à validação dos recursos aplicados em ações e serviços
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públicos de saúde. Entendemos que a Resolução n° 32 2, de 2003, do
Conselho Nacional de Saúde, e a Instrução nº 11, de 2003, do
Tribunal de Contas do Estado, exorbitam o poder regulamentar,
invadindo o espaço reservado à lei complementar prevista na
Constituição da República e a competência legislativa dos Estados.
Por outro lado, é inegável a importância dos investimentos em
saneamento básico para a melhoria das condições de saúde da
população, o que nos leva a concordar com um conceito mais amplo
da expressão “ações e serviços públicos de saúde”. Assim, até que
seja editada lei complementar, entendemos que a matéria deve ser
interpretada à luz dos arts. 200 da Constituição da República e 190 da
Constituição do Estado. Portanto, apresentamos a Subemenda nº 1 à
Emenda nº 125, ficando prejudicadas as Emendas nºs 123 e 124.

Com o objetivo de garantir aos Poderes e órgãos autônomos o
direito de optar pela utilização do Siafi-MG para a elaboração e
execução orçamentárias, apresentamos as Subemendas nº 1 às
Emendas nºs 159 e 163, que ficam prejudicadas. Por sua vez, a
Emenda nº 120 pretende assegurar o acesso ao Siafi-Assembléia aos
membros desta Casa. Entendemos tratar-se de matéria “interna
corporis”, de competência privativa da Assembléia Legislativa, que
seria tratada mais adequadamente em um projeto de resolução,
motivo pelo qual deixamos de recepcioná-la.

A Emenda nº 1 pretende garantir que, em caso de uma possível
alteração nos critérios de distribuição do ICMS em 2008, a distribuição
da parcela pertencente aos Municípios seja feita, naquele exercício,
nos termos da legislação atualmente em vigor. Entendemos que caso
tal alteração venha a ser efetivada, o comando pretendido pela
emenda seria revogado pela lei que introduzisse a referida
modificação, pois, sendo a LDO uma lei ordinária, seria revogada por
outra lei ordinária superveniente. Além disso, caso se decida que a
possível alteração não deva entrar em vigor imediatamente, basta
fazer constar na futura lei um período de “vacatio legis”. A Emenda nº
115 pretende impedir que o Poder Executivo encaminhe projeto de lei
que institua novos tributos. Deixamos de acatá-la por entender que a
prerrogativa do Executivo de iniciar o processo legislativo nas
matérias de sua competência lhe é garantida constitucionalmente.
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Deixamos de acatar a Emenda nº 3 tendo em vista que as
prioridades do Estado são estabelecidas no PPAG, por meio dos
programas estruturadores, sendo sua definição amplamente discutida
nesta Casa, abertas à sociedade, por meio de audiências públicas.

As Emendas nºs 160 e 167 pretendem alterar as exigências para a
realização de transferência voluntária. Opinamos pela sua rejeição por
considerarmos que ferem o disposto no § 1º do art. 25 da LRF. Na
mesma linha de raciocínio, deixamos de acatar a Emenda nº 206, pois
a assunção de obrigação de custeio de despesas de competência de
outros entes da Federação pelos Municípios já é disciplinada no art.
62 da LRF. Ademais, os convênios são acordos bilaterais que
dependem da vontade das partes.

A Emenda nº 130 objetiva limitar os recursos que poderão ser
utilizados para abertura de créditos suplementares. Deixamos de
acolhê-la por considerar que a Constituição Federal e a Lei Federal nº
4.320, de 1964, já tratam devidamente do assunto.

Visando a estimular as empresas estatais dependentes a envidar
esforços para prestar serviços e buscar a auto-suficiência, optamos
por não acatar a Emenda nº 6.

Por força do inciso II do art. 157 da Constituição Estadual, as
empresas das quais o Estado, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto devem integrar o
orçamento de investimento, motivo que nos leva a rejeitar a Emenda
nº 117. Acatamos a idéia contida na Emenda nº 118 na forma da
Subemenda nº 1.

Para contornar dificuldades operacionais, acatamos parcialmente as
idéias contidas na Emenda nº 139, apresentando-lhe a Subemenda nº
1.

As informações pretendidas com a Emenda nº 161 podem ser
obtidas nos volumes que integram a lei orçamentária, motivo que nos
leva a não acatá-la. Deixamos também de acatar a Emenda nº 134
por estar contemplada no Anexo I.1 - Demonstrativo de Metas Fiscais
e Memória de Cálculo, integrante do Anexo de Metas Fiscais.

Apresentamos a Subemenda nº 1 à Emenda nº 129 para acatar a
supressão do art. 33. Quanto à supressão do inciso IX do art. 32,
entendemos ser contrária a idéia central de priorização contida nos
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projetos estruturadores.
As Emendas nºs 24, 119, 128, 137 e 141 vêm ao encontro da

necessidade de transparência e economicidade na gestão dos
recursos públicos. Apresentamos a Subemenda nº 1 à Emenda nº 128
com o objetivo de atender parcialmente as idéias trazidas pelas
referidas emendas, que ficam prejudicadas. Com essas modificações,
entendemos que o assunto fica adequadamente abordado. A Emenda
nº 133 apresenta dificuldades operacionais para a sua efetivação, o
que nos leva a rejeitá-la.

Apresentamos a Subemenda nº 1 à Emenda nº 126, para adequá-la
tecnicamente. Essa subemenda abrange também a idéia da Emenda
nº 40, que fica prejudicada.

Com o objetivo de aperfeiçoar tecnicamente a redação da Emenda
nº 201, apresentamos-lhe a Subemenda nº 1, pois as taxas de juros
são estipuladas nos contratos firmados com os credores, e suas
expressões numéricas futuras são estabelecidas pelo mercado
financeiro ou fixadas pelos bancos centrais dos países, a cada
período.

Algumas emendas visam a introduzir na LDO dispositivos que
deveriam ser tratados em legislação específica, tendo em vista que a
LDO possui eficácia temporal limitada. Portanto, entendemos que a
LDO não seria o instrumento legal adequado para as modificações
pretendidas pelas Emendas nºs 36, 116, 135, 168, 175 e 200.

Parte expressiva das emendas apresentadas é de cunho alocativo,
ou seja, estabelecem que a lei orçamentária deverá conter dotações
para o custeio de ações específicas ou genéricas, tais como obras,
projetos ou atividades, a grande maioria das quais certamente
constará na proposta orçamentária.

Cabe esclarecer aqui que o instrumento hábil para criar os
programas e as ações, inclusive os programas estruturadores, é o
PPAG, o qual é elaborado no primeiro ano de cada mandato, com
vigência a partir do segundo ano do mandato até o primeiro ano do
mandato subseqüente. Já o Orçamento reflete as ações do PPAG
para o curto prazo, ou seja, para um determinado exercício.

Como a LDO é aprovada no primeiro semestre, e o PPAG, no
segundo, no primeiro ano de cada mandato ocorre a peculiaridade de
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a LDO ser aprovada antes de se ter um novo PPAG. Em decorrência
disso, do nosso ponto de vista, acertada foi a solução adotada no
projeto, em seu art. 2º, ao estabelecer que as prioridades e metas da
administração pública para o exercício de 2008 serão as constantes
nas leis do PMDI e do PPAG.

Portanto, não vemos razão ou necessidade de a LDO antecipar a
discussão do PPAG e do Orçamento, já que os projetos das referidas
leis alocativas iniciarão sua tramitação nesta Casa até 30 de setembro
próximo. Ressalte-se que o PPAG tem o seu processo de discussão
muito mais amplo, inclusive com a participação da sociedade, em
audiências públicas. Além disso, conforme dispõe o § 4º do art. 166 da
Constituição Federal, as emendas ao projeto de LDO não poderão ser
aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Por esse
motivo, deixamos de acolher neste parecer as Emendas nºs 2, 4, 5, 8
a 11, 13 a 20, 25 a 29, 31 a 35, 37 a 39, 41 a 47, 49 a 80, 82 a 113,
142 a 157, 164 a 166, 169, 170, 172, 173, 176 a 187, 189 a 199, 204,
205 e 207. Entretanto, assumimos o compromisso de encaminhar
pessoalmente essas emendas à Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão com a recomendação de que sejam
apreciadas como subsídio para a elaboração das propostas do PPAG
e do Orçamento, a serem encaminhadas a esta Casa.

Finalmente, apresentamos a Emenda nº 208 para suprimir o inciso
IV do art. 8º, uma vez que o comando do art. 60 do ADCT relativo à
Constituição da República não se encontra mais em vigor.

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

1.070/2007, em turno único, com as Emendas nºs 12, 131, 136, 158 e
171, apresentadas por parlamentares, a Emenda nº 208 , apresentada
neste parecer; com as Subemendas nºs 1 às Emendas nºs 7, 21, 22,
23, 48, 81, 118, 125, 126, 127, 128, 129, 138, 139, 159, 162, 163, 201
e 202, e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 6, 8 a 11, 13 a 20, 25 a
29, 31 a 39, 41 a 47, 49 a 80, 82 a 117, 120 a 122, 130, 133 a 135,
140, 142 a 157, 160, 161, 164 a 170, 172, 173, 175 a 187, 189 a 200,
203 a 207.

Esclarecemos que, com a aprovação das Emendas nº 12, 136 e
171, ficam prejudicadas as Emendas nºs 132, 30 e 188. Da mesma
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forma, ficam prejudicadas as Emendas nºs 7, 21, 22, 23, 48, 81, 118,
125, 126, 127, 128, 129, 138, 139, 159, 162, 163, 201 e 202 com a
aprovação das respectivas subemendas que receberam o nº 1.

Esclarecemos ainda que, com a aprovação da Subemenda nº 1 à
Emenda nº 125, ficam prejudicadas as Emenda nºs 123, 124 e 125; da
Subemenda nº 1 à Emenda nº 21, ficam prejudicadas as Emendas nºs
21 e 174; da Subemenda nº 1 à Emenda nº 126, ficam prejudicadas
as Emendas nºs 40 e 126; da Subemenda nº 1 à Emenda 128, ficam
prejudicadas as Emendas nºs 24, 119, 128, 137 e 141.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 7
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - Dos recursos, correspondentes a, no mínimo, 1% (um por

cento) da receita corrente ordinária do Estado, destinados 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, no mínimo 25% serão destinados prioritariamente ao
financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por instituições
estaduais.".

Subemenda nº 1 à Emenda nº 21
Dê-se aos §§ 1º e 2º do art. 41 a seguinte redação:
“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 sediadas no Estado, do turismo e do
agronegócio, com atenção às iniciativas de inovação e
desenvolvimento tecnológico, aos programas de irrigação, às
atividades de silvicultura, à agricultura familiar e à 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 e pequenos empreendimentos, aos
microempreendimentos, aos pequenos produtores rurais, aos
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agricultores familiares, às comunidades remanescentes de quilombos,
às comunidades indígenas, às cooperativas e às associações de
produção ou comercialização, bem como ao desenvolvimento
institucional e à melhoria da infra-estrutura dos Municípios.”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 22
Dê-se ao inciso VII do art. 40 a seguinte redação:
“Art. 40 - (...)
VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável

à microempresa, ao microprodutor rural, ao agricultor familiar, à
empresa de pequeno porte, ao pequeno produtor rural e às
cooperativas;”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 23
Acrescentem-se ao final do inciso XV, acrescentado pela Emenda nº

23, os seguintes termos: “elaborado pelo Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais - Consea-MG.”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 48
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Na execução orçamentária não haverá contingenciamento

de recursos destinados ao Fundo para a Infância e a Adolescência -
FIA.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 81
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Na execução orçamentária não haverá contingenciamento

de recursos destinados ao Fundo Estadual de Assistência Social -
Feas.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 118
Acrescente-se ao art. 26 o seguinte parágrafo:
“Art. 26 - (...)
Parágrafo único - As empresas controladas pelo Estado publicarão e

manterão, em suas páginas na internet, relatório trimestral dos
investimentos realizados, com o mesmo detalhamento previsto neste
artigo.”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 125
Dê-se ao § 1º do art. 8º a seguinte redação:
"Art. 8º - (...)
§ 1º - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo, consideram-se
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ações e serviços públicos de saúde aqueles implementados em
consonância com o art. 200 da Constituição da República e o art. 190
da Constituição do Estado.".

Subemenda nº 1 à Emenda nº 126
Acrescentem-se ao parágrafo único do art. 47 os seguintes incisos II

e III, renumerando-se os subseqüentes:
“Art. 47 - (...)
Parágrafo único - (...)
II - os recursos provenientes de transferência do Sistema Único de

Assistência Social - Suas -;
III - os recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado de Minas Gerais - Fapemig -;
Subemenda nº 1 à Emenda nº 127

No artigo acrescentado pela Emenda nº 127, substitua-se, no § 3º, a
expressão “Poder Executivo” por “BDMG”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 128
Dê-se ao “caput” do art. 36 e aos incisos acrescidos pela Emenda nº

128 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 trimestral das

metas físicas do PPAG;
IV - a execução orçamentária quadrimestral, com o detalhamento

por função, subfunção, programa e ações de forma acumulada;
V - relatório quadrimestral da arrecadação mensal, realizada até o

mês anterior, das receitas administradas;
VI - demonstrativo atualizado mensalmente dos convênios de

entrada e de saída de recursos, discriminando a unidade
orçamentária, o concedente e o convenente, o objeto, os prazos de
execução e os valores das liberações de recursos;”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 129
Suprima-se o art. 33.
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Subemenda nº 1 à Emenda nº 138
Acrescente-se ao art. 22 o seguinte § 3º:
“Art. 22 - (...)
§ 3º - O convenente será informado pelo órgão concedente da

ocorrência de fato que motive a suspensão ou o impedimento da
liberação de recursos a título de transferências voluntárias.”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 139
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“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.

Parágrafo único - 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.”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 159
Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:
“Art. 5º - O Orçamento Fiscal compreenderá a programação dos

Poderes do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do
Tribunal de Contas, bem como de seus fundos, órgãos, autarquias,
fundações e empresas estatais dependentes.”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 162
Acrescente-se ao art. 27 o seguinte parágrafo único:
Art. 27 - (...)
Parágrafo único - Os quadros de que trata este artigo deverão ser

encaminhados, pelas empresas que integram o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa,
para conhecimento, até dez dias após a publicação desta lei.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 163
Dê-se ao § 2º do art. 37 a seguinte redação:
“Art. 37 - (...)
§ 2º - O acompanhamento dos programas financiados com recursos

do Orçamento Fiscal dos órgãos e entidades que tenham sua
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execução orçamentária e financeira registrada no Siafi-MG será feito
no módulo de monitoramento do gasto público do Sistema de
Informações Gerenciais de Planejamento - Sigplan.”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 201
Substituam-se, no inciso VIII do art. 8º, alterado pela Emenda nº

201, os termos “as taxas de juros pagas e cronograma de pagamento”
por “e as taxas de juros pactuadas.”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 202
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ...- Para fins de transparência da gestão fiscal e em

observância ao princípio da publicidade, o Tribunal de Contas do
Estado disponibilizará em sua página na internet, para acesso de toda
a sociedade, a íntegra dos pareceres referentes aos processos de
tomada ou prestação de contas anuais dos Poderes Executivo,
Judiciário e Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e
dos órgãos e entidades da administração pública estadual.”.

Emenda nº 208
Suprima-se o inciso IV do art. 8º.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 161/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em epígrafe
visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o
imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 3/3/2007 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Em 20/3/2007, essa relatoria solicitou fosse a proposição baixada
em diligência ao autor, para que providenciasse o documento de
registro do imóvel para identificação da área a ser desmembrada para
alienação. De posse dessa informação, passamos à análise do projeto
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de lei em tela.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 161/2007 tem como finalidade autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Itajubá a área de 21,1699ha, onde
funciona o horto florestal desse Município, instituído pelo art. 3º da Lei
nº 11.731, de 30/12/1994, e identificado pelo art. 2º do Decreto nº
22.701, de 1983.

O referido imóvel destina-se à continuação do funcionamento do
horto florestal, entretanto, sob a gestão da administração municipal,
que, assim, poderá implementar ações para sua conservação e
utilização pela comunidade local.

Cabe ressaltar que o art. 18 da Constituição do Estado exige a
autorização legislativa para a alienação de bem público 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 inciso I de seu art. 17, impõe,
além da referida autorização, a necessidade de interesse público
devidamente justificado.

Dessa forma, o parágrafo único do art. 1º do projeto prevê que a
pretendida alienação objetiva a regularização da titularidade de
domínio pelo Município de Itajubá, o que beneficiará o interesse
público. Ainda na defesa do interesse coletivo, o seu art. 2º estabelece
que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se for desvirtuada a
finalidade prevista.

Embora não exista óbice à tramitação do projeto de lei em análise
nesta Casa, apresentamos a Emenda nº 1, com o objetivo de
identificar a área a ser doada.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 161/2007 com a
Emenda nº 1, apresentada a seguir.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Itajubá a área de 21,1699ha (vinte e um hectares dezesseis ares e
noventa e nove centiares), onde funciona o horto florestal desse
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Município, instituído pelo art. 3º da Lei nº 11.731, de 30/12/1994, e
identificado pelo art. 2º do Decreto nº 22.701, de 1983.”.

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

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

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 161/20 07
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em exame

visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o
imóvel que especifica.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, a matéria foi considerada jurídica, constitucional e legal com a
Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão técnico analisar a proposição no âmbito de
sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII,
“d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 161/2007 visa conceder ao Poder Executivo

autorização legislativa para doar ao Município de Itajubá o imóvel
constituído de terreno com área de 21,1699ha, onde funciona o horto
florestal desse Município, a que se refere o art. 3º da Lei nº 11.731, de
1994, que reclassifica as unidades de conservação sob a
administração do Instituto Estadual de Florestas - IEF.

Na área continuará a funcionar o horto florestal, que passará a ser
administrado pelo Executivo local em benefício da coletividade, o que
atende ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico em
causa.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos; além disso, não representa despesa para o erário e
não acarreta 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
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Distrito Federal.
Com relação à garantia que deve revestir a transferência a ser

efetuada, o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio
do doador na hipótese do não-atendimento do objetivo fixado.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

161/2007, no 1° turno, com a Emenda nº 1, apresenta da pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio - Elisa

Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.332/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
ao Município de Felisburgo o imóvel que especifica.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, a matéria foi considerada jurídica, constitucional e legal na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Cabe agora a este órgão
técnico analisar a proposição no âmbito de sua competência,
conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.332/2007 tem a finalidade de autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de Felisburgo terreno urbano
com área de 1.800,00m² localizado nesse Município.

O referido bem foi doado ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - pelo Município de
Felisburgo em 1989, sem que fossem estipuladas cláusulas de
destinação ou reversão do bem ao patrimônio do doador. Em
decorrência disso, para o pretendido retorno ao patrimônio desse ente
federativo, deve ser utilizado o instituto da doação, e a autorização
deve ser dirigida à autarquia proprietária do bem: DER-MG.

Para sanar essas impropriedades, a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou o Substitutivo nº 1 ao projeto.
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Com relação à análise que nos cabe, a proposição atende ao § 2º do
art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
pois a transferência de domínio de bens públicos só pode ser
efetivada com a devida autorização desta Casa. Ademais, não
representa despesa para o erário e não acarreta repercussão na Lei
Orçamentária.

Cabe ressaltar, por fim, que a alienação pretendida atende ao
interesse público, pois o parágrafo único do substitutivo destina o
imóvel ao funcionamento de órgãos da administração pública e o art.
2º prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de
cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.332/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo n º 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio -

Sebastião Helvécio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 2º 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.

Aprovada no 1º turno, retorna a proposição a esta Comissão para,
nos termos do art. 189 do Regimento Interno, receber parecer para o
2º turno.

Fundamentação
O projeto em análise pretende 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. Esse 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
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interveniência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad.

A alteração se faz necessária para corrigir erro material ocorrido na
publicação da lei, que, ao invés de fazer remissão ao § 1º do art. 16-B,
mencionou o § 2º do mesmo artigo. O referido artigo, nos termos de
sua redação vigente, condiciona a atuação da Polícia Ambiental da
PMMG à observância do disposto em seu § 2º. Esse parágrafo, no
entanto, 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 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.

Mantemos o nosso posicionamento favorável à proposição,
explicitado quando de sua tramitação no 1º turno, uma vez que se
trata de uma correção necessária e que não tem impacto financeiro-
orçamentário.

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

11/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Sebastião Helvécio, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio

- Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 41/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
como objetivo autorizar o Poder Executivo a permutar imóvel com o
América Futebol Clube.
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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 41/2007, na forma aprovada no 1º turno, visa

autorizar o Poder Executivo a permutar imóvel de propriedade do
Estado, com área de 462,43m², situado no Município de Belo
Horizonte, por outro pertencente ao América Futebol Clube, com
561,30m² e respectivas edificações, situado no Município de João
Pinheiro.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressalte-se que a referida alienação atende ao interesse público,
pois, no imóvel a ser adquirido pelo Estado, funcionará a Promotoria
de Justiça da Comarca de João Pinheiro.

Não havendo óbice à aprovação da matéria por esta Casa,
reiteramos nossa concordância com a alienação, por atender aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos.

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

41/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Sebastião Helvécio, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Elisa Costa - Antônio Júlio.
PROJETO DE LEI Nº 41/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a permutar com o América Futebol Clube
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o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel de

propriedade do Estado, constituído por parte dos lotes 9, 10, 11 e 12
do quarteirão 52-B, com área de 462,43m², situado na Rua Pacífico
Mascarenhas, nesta Capital, registrado sob o nº 5.498, a fls. 57 do
Livro nº 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis de Belo Horizonte,
por imóvel constituído pela área de 561,30m² e respectiva edificação
com 185,57m², situado na Rua Capitão Sancho, 521, no Município de
João Pinheiro, de propriedade do América Futebol Clube, registrado
sob a matrícula nº 4.715, a fls. 15 do Livro nº 2-R, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de João Pinheiro.

Art. 2º - A permuta autorizada por esta lei só será efetivada se o
imóvel a ser recebido pelo Estado encontrar-se desembaraçado de
quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais.

Art. 3º - A presente permuta será realizada sem torna para as partes.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 386/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Sebastião
Helvécio, visa autorizar o Poder Executivo a doar à Associação
Comunitária Vida e Trabalho, com sede no Município de Peçanha, o
imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
e, agora, retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para
o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do
Regimento Interno. De acordo com o § 1º do citado art. 189, a redação
do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 386/2007, na forma aprovada no 1º turno,

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Peçanha imóvel
com área de 6.000,00m² situado no lugar denominado Córrego
Jambreiro, Distrito desse Município.

Em defesa do interesse público que deve nortear os negócios que
envolvem patrimônio do Estado, esse imóvel será destinado ao
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desenvolvimento das atividades da Associação Comunitária Vida e
Trabalho. No mesmo sentido, o bem reverterá ao patrimônio do
doador, se for modificada a finalidade da doação.

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 despesa para o erário e não acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

386/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Sebastião

Helvécio - Jayro Lessa.
PROJETO DE LEI Nº 386/2007

(Redação do Vencido)
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.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 552/2 007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 552/2007, de autoria do Deputad o Dimas
Fabiano, que dá denominação ao trecho da MG-344 que liga o
Município de Cássia ao de Ibiraci, 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° 552/2007
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-344 que liga os

Municípios de Cássia e Ibiraci.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica denominado Antônio Leite Garcia o tr echo da Rodovia

MG-344 que liga os Municípios de Cássia e Ibiraci.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 773/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 773/2007, de autoria do Deputad o Dalmo Ribeiro

Silva, que declara de utilidade pública a Associação das Indústrias dos
Confeccionistas e Faccionistas de Tecidos, Couros e seus Derivados
de Campo Belo e Região - Aconf -, com sede no Município de Campo
Belo, 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° 773/2007
Declara de utilidade pública a Associação das Indústrias dos

Confeccionistas e Faccionistas de Tecidos, Couros e seus Derivados
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de Campo Belo e Região - Aconf -, com sede no Município de Campo
Belo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação das

Indústrias dos Confeccionistas e Faccionistas de Tecidos, Couros e
seus Derivados de Campo Belo e Região - Aconf -, com sede no
Município de Campo Belo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 881/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 881/2007, de autoria do Deputad o Mauri Torres,

que declara de utilidade pública a Associação das Empresas do
Distrito Industrial de Coronel Fabriciano - Assedi-CF -, com sede no
Município de Coronel Fabriciano, 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° 881/2007
Declara de utilidade pública a Associação das Empresas do Distrito

Industrial de Coronel Fabriciano - Assedi-CF -, com sede no Município
de Coronel Fabriciano.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação das

Empresas do Distrito Industrial de Coronel Fabriciano - Assedi-CF -,
com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 905/2 007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 905/2007, de autoria do Deputad o Chico Uejo,

que declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial
de Paracatu - Acipa -, com sede no Município de Paracatu, 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° 905/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de

Paracatu - Acipa -, com sede no Município de Paracatu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comercial

e Industrial de Paracatu - Acipa -, com sede no Município de Paracatu.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 936/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 936/2007, de autoria do Deputad o Alberto Pinto

Coelho, que declara de  utilidade  pública o Instituto Estrada Real -
IER -, 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° 936/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Estrada Real - IER -, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Estrada Real -
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IER -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderley Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.038/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.038/2007, de autoria do Deput ado Neider
Moreira, que declara de utilidade pública a Banda Sagrado Coração
de Jesus de Santanense, do Município de Itaúna, 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° 1.038/2007
Declara de utilidade pública a Banda Sagrado Coração de Jesus de

Santanense, com sede no Município de Itaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ban da Sagrado

Coração de Jesus de Santanense, com sede no Município de Itaúna.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderley Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.053/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.053/2007, de autoria do Deput ado Alencar da
Silveira Jr., que declara de utilidade pública a Equipe de Músicos
Trabalhando em prol de Entidades Carentes - Emtepec -, com sede no
Município de Itabirito, 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° 1.053/2007
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Emtepec - Equipe de

Músicos Trabalhando em prol de Entidades Carentes -, com sede no
Município de Itabirito.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Projeto

Emtepec - Equipe de Músicos Trabalhando em prol de Entidades
Carentes -, com sede no Município de Itabirito.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2007

ATAS
ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/7/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Fahim Sawan

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício nº 1/2007 (encaminha
cópia de estudo realizado pela Secretaria Judiciária deste Tribunal
referente ao custeio de despesas com a realização de consultas
populares e solicita alteração de legislação referente à realização de
plebiscito e referendo), do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral -
Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 1.400 a 1.412/2007 - Projeto de Resolução nº
1.413/2007 - Requerimentos nºs 884 a 891/2007 - Requerimentos da
Comissão de Direitos Humanos e do Deputado Agostinho Patrús Filho
- Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos
Municipais, de Política Agropecuária, de Saúde e do Trabalho e dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Sávio Souza Cruz (2) - Registro de
presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Wander
Borges, Antônio Júlio, Fábio Avelar, André Quintão e Almir Paraca - 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da
Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações
- Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Agostinho
Patrús Filho; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 68, 176, 318,
425, 722, 933, 1.014, 1.027, 1.028, 1.141 e 1.143/2007; aprovação -
Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão de Direitos
Humanos; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Domingos Sávio; aprovação - Inexistência
de quórum especial para votação de proposta de emenda à
Constituição - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 41/2007;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Prosseguimento da
discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 11/2007; discurso do
Deputado Durval Ângelo; encerramento da discussão; requerimento
do Deputado Fábio Avelar; aprovação; votação do projeto; aprovação;
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prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei n° 1.016/2007; apresentação das Emen das nºs 2 e 3;
encerramento da discussão; encaminhamento das emendas com o
projeto à Comissão de Cultura - Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 1.337/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 76/2007; aprovação na
forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 153/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido
em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 172/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 328/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
turno, com as Emendas nºs 1 e 2 - Inexistência de quórum para
votação - Discussão, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 457, 566,
708 e 752/2007; encerramento da discussão - Discussão, em 1º turno,
do Projeto de Lei nº 1.182/2007; apresentação das Emendas nºs 2 a
4; encerramento da discussão; encaminhamento das emendas com o
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 1.221/2007; encerramento da discussão -
Questões de ordem - Inexistência de quórum para votação -
Requerimento do Deputado Ruy Muniz; deferimento; discurso do
Deputado Doutor Viana - 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 João Leite - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros
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Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 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 Neider Moreira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

OFÍCIO Nº 1/2007
Do Sr. Nilo Shalcher Ventura, Presidente do TRE-MG,

encaminhando cópia de estudo realizado pela Secretaria Judiciária
desse Tribunal referente ao custeio de despesas com a realização de
consultas populares. (- À Comissão de Administração Pública.)

OFÍCIOS
Da Sra. Maria Lúcia Cardoso, Deputada Federal, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 674/2007, da Comissão de
Assuntos Municipais.

Do Sr. Saraiva Felipe, Deputado Federal, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 674/2007, da Comissão de Assuntos
Municipais.
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Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda (5), prestando
informações, em atenção a pedidos de diligência da Comissão de
Justiça, relativas aos Projetos de Lei nºs 188 e 104/2007; 957/2007;
940/2007; 120/2007; e 575/2007. (- Anexem-se os ofícios e as notas
técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Carlos Antônio Rocha Vicente, Chefe de Gabinete da Ministra
do Meio Ambiente, substituto, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 576/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho.

Do Sr. Luiz Gustavo Carvalho Soares, Promotor de Justiça da
Terceira Promotoria de Justiça de Pedro Leopoldo, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 629/2007, da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr. Vanir Alves de Andrade, Secretário Municipal de Saúde de
Divinópolis, prestando informações relativas ao requerimento da
Comissão de Saúde encaminhado por meio do Ofício nº
519/2007/SGM.

Da Sra. Kênnya Kreppel Dias Duarte, Chefe de Gabinete do
Secretário de Planejamento e Gestão, indicando a Sra. Christiane
Dominique Kunzi para representar a Secretária em reunião nesta
Casa. (- À Comissão de Participação Popular.)

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Educação, encaminhando informações em atenção ao Requerimento
nº 391/2007, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Jadir Gomes Rabelo, Coordenador-Geral de Finanças,
Convênio e Contabilidade (substituto) do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (2), encaminhando documentação relativa a
convênios. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Silvio Menezes, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável, do Ministério do
Meio Ambiente, justificando sua ausência a reunião da Comissão de
Meio Ambiente. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Antonio Sérgio Alves Vidigal, Secretário de Políticas Públicas
de Emprego, do Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando
documentação referente a convênio. (- À Comissão de Fiscalização
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Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Wagner Pinto de Souza, Chefe da Divisão de Crimes contra a
Vida, da Polícia Civil, encaminhando informações em atenção ao
Requerimento nº 747/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento nº
655/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Eugênio Cota Guimarães, Superintendente do Ministério da
Fazenda (substituto), encaminhando informações em atenção ao
Requerimento nº 452/2007, da Deputada Rosângela Reis e outros.

Do Sr. Antônio Alberto Moreira de Castro, Presidente da Minas
Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS -, encaminhando
informações em atenção ao Requerimento nº 657/2007, da Comissão
de Direitos Humanos.

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 1.400/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Antônio Augusto de Mattos,

com sede no Município de Coração de Jesus.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Antônio

Augusto de Mattos, com sede no Município de Coração de Jesus.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública a Fundação Antônio Augusto de Mattos, com sede no
Município de Coração de Jesus, que se encontra em funcionamento
regular há mais de um ano e que tem por finalidade estatutária, com
caráter beneficente, a realização de projetos de assistência social.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos
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com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 1.401/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunidade de Vida e

Aliança Santa Teresinha do Menino Jesus, com sede no Município de
Sete Lagoas.

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

Comunidade de Vida e Aliança Santa Teresinha do Menino Jesus,
com sede no Município de Sete Lagoas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação Comunidade de Vida e Aliança Santa Teresinha
do Menino Jesus. A referida Associação, sem fins lucrativos, tem por
finalidade promover a assistência social em todas as modalidades, em
especial, visando à proteção e ao amparo à família, à criança, ao
adolescente, ao idoso, ao portador de deficiência; desenvolver
atividades nas áreas de educação, cultura, saúde, alimentação;
prestar serviços objetivando a capacitação ou requalificação
profissional; atuar na promoção da ética, da paz, da cidadania, dos
direitos humanos, da democracia. No desenvolvimento de suas
atividades não faz distinção alguma quanto à raça, cor, sexo ou
religião.

Vale ressaltar que a Associação encontra-se em pleno e regular
funcionamento há mais de um ano, sendo sua diretoria constituída de
pessoas idôneas, não remuneradas pelas funções que exercem,
atendendo, dessa forma, aos 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 1.402/2007
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Altera o disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº
16.566/2006.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.566/2006 passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à

implantação de uma unidade de ensino profissionalizante em
agroindústria e pecuária, podendo o donatário ceder onerosamente a
parte do imóvel não utilizado, objetivando custear a implantação da
unidade de ensino.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”.
Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: A alteração neste dispositivo permitirá ao Município de

Pavão ceder, em caráter temporário e oneroso, parte do imóvel doado
pelo Estado para a implantação do projeto educacional e
profissionalizante intitulado Escola de Fábrica. O imóvel doado, em
razão de sua área (21.000m²) comporta, além do projeto, outras
intervenções que poderão custear até mesmo a implantação do
referido projeto educacional, o que justifica esta nossa proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.403/2007
Dispõe sobre a concessão de isenção de taxa para aquisição e

renovação de Carteira Nacional de Habilitação - CNH -, ao portador de
necessidades especiais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica concedida isenção da taxa para aquisição e renovação

de Carteira Nacional de Habilitação - CNH -, ao portador de
necessidades especiais considerado carente.

Art. 2º - O processo de entrada para obtenção do benefício de que
trata o art. 1º deverá ser protocolado na sede do Detran-MG,
obedecidas as seguintes formalidades:

I - apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de
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residência, comprovante de renda familiar e laudo médico do SUS, ou
conveniado, atestando o grau de deficiência;

II - caberá ao setor social do Detran-MG avaliar o pedido e remeter
ao Presidente para deliberação, deferindo ou não o benefício;

III - deferindo o pedido, o Detran-MG expedirá documento de
isenção para o beneficiário, no prazo máximo de trinta dias.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Walter Tosta
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo facilitar a vida do

portador de necessidades especiais carente, que muitas vezes quer
fazer, por si mesmo, a chamada inclusão, mas não consegue devido
às grandes dificuldades, às grandes barreiras que são colocadas a
sua frente. Muitos são portadores de deficiência, porém são eficientes
e capazes de gerir sua própria vida e até de dependentes, constituir
família. Para isso é necessário dar-lhe oportunidade de trabalho. A
concessão de isenção de taxas para aquisição ou renovação da CNH
para quem é pobre, no sentido legal da palavra, é um passo a mais
para facilitar a obtenção de um emprego, um trabalho, seja como
autônomo, seja como empregado, seja na economia informal. O que
se pretende é facilitar a aquisição da ferramenta. Por isso peço apoio
dos nobres colegas Deputados para aperfeiçoamento da proposta e
sua conseqüente 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 1.404/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Era o

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

Nova Era o imóvel com área de 1.396m² (um mil, trezentos e noventa
e seis metros quadrados) localizado na Praça da Matriz, esquina com
Ladeira São José, no referido Município, registrado no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Itabira, sob o nº 004, a fl. 20 do
Livro 3-A.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
está inserido no Centro Histórico de Nova Era e a proposta
apresentada seria a construção de um palco fixo para eventos
culturais mantendo-se a arquitetura antiga, objetivando preservar o
patrimônio artístico e cultural dessa cidade.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Mauri Torres
Justificação: O imóvel objeto da proposta apresentada pertence ao

Estado, que não o utiliza, estando, portanto, o mesmo desativado. Por
outro lado, o Município pretende utilizá-lo para a instalação de um
palco fixo para eventos culturais, objetivando a preservação do
patrimônio histórico daquele Município e o incentivo à cultura.

Vê-se pois, que a doação do referido imóvel se reveste de interesse
público e conveniência administrativa. Em face do exposto, contamos
com o apoio dos nobres pares para a aprovação da proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.405/2007
Declara de utilidade pública a Associação Cristã Arca de Noé, com

sede no Município de São Joaquim de Bicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cristã Arca

de Noé, com sede no Município de São Joaquim de Bicas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: A Associação Cristã Arca de Noé, fundada em

6/12/2003, sem fins lucrativos, possui como objetivo o
desenvolvimento de projetos, programas e atividades que propiciem
melhor qualidade de vida aos munícipes, bem como o combate à
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pobreza e a valorização da educação no âmbito do Município de São
Joaquim de Bicas, com atuação tanto na área urbana quanto na rural.

- 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 1.406/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Colônia Vale

do Toco - Cotevato -, com sede no Município de Nova Era.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade

Terapêutica Colônia Vale do Toco - Cotevato -, com sede no
Município de Nova Era.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Rosângela Reis
Justificação: A Comunidade Terapêutica Colônia Vale do Toco -

Cotevato - é uma sociedade beneficente de direito privado, de
natureza associativa, sem fins lucrativos, que desenvolve ações na
área social, com o objetivo de recuperar e reintegrar jovens e adultos
portadores de dependência química, por meio de terapias
ocupacionais, amparo religioso, atividades esportivas, recreativas e
culturais. A dependência química aflige milhares de famílias mineiras
e torna-se fundamental a união das ações do Estado e da sociedade
civil organizada no auxílio aos dependentes químicos e às suas
famílias. Pelo importante trabalho desenvolvido pela Cotevato,
contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.407/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição, nos cinemas do Estado

de Minas Gerais, de filmes publicitários destinados à conscientização
sobre a escassez dos recursos hídricos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os cinemas instalados no Estado de Minas Gerais ficam

obrigados a exibir, em suas sessões diárias, filmes publicitários
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destinados à conscientização da sociedade sobre a escassez dos
recursos hídricos.

Parágrafo único - O filme publicitário de que trata o “caput” deste
artigo terá, no mínimo, um minuto de duração.

Art. 2º - Os estabelecimentos descritos no “caput” do art. 1º terão o
prazo de sessenta dias, contados da data de publicação desta lei,
para se adequarem às suas disposições.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Wander Borges
Justificação: A questão ambiental apresenta a cada dia maior

relevância na vida da comunidade, consistindo em assunto da ordem
do dia, causando intensa preocupação nos mais diversos segmentos
sociais, uma vez que possui o condão de determinar o futuro da
humanidade.

Dentro desse contexto, especialistas alertam que uma das mais
graves ameaças mundiais do século XXI será a escassez de recursos
hídricos. Ressalte-se que, apesar da terra ser composta por cerca de
dois terços de água, 97,5% desse total provêm dos oceanos, restando
apenas 2,5% de água doce. Contudo, o diminuto percentual referido
não pode ser utilizado em sua integralidade, visto que 1,75% se
encontra em calotas e geleiras polares. Assim, tão somente 0,75%
dessa água pode ser considerada como aproveitável, devendo ser
dividida entre 6 bilhões de pessoas, quais sejam os habitantes do
mundo.

Diante desse grave quadro, os poderes públicos, a sociedade
organizada e os ambientalistas vêm ressaltando a necessidade de
preservação dos recursos hídricos, por meio da elaboração de
relatórios, de análises e da adoção de medidas destinadas à
resolução do problema, bem como do alerta para as conseqüências
do desperdício de água.

Portanto, torna-se essencial a conscientização da sociedade para o
enfrentamento do problema. Sabemos que o sucesso das campanhas
educativas depende do apoio dos meios de comunicação, razão pela
qual sugerimos a utilização dos cinemas nessa tarefa de educar e
sensibilizar a comunidade.
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Diante do exposto, entendemos que os argumentos descritos
demonstram a necessidade, a conveniência e a relevância desta
proposição, motivo pelo qual requeremos o apoio dos nobres pares
para aprovar este projeto lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.408/2007
Obriga as concessionárias de energia elétrica a transcrever na fatura

mensal os procedimentos para o adimplemento dos prejuízos
causados por danos em equipamentos elétricos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as concessionárias de energia elétrica, prestadoras

de serviços no âmbito do Estado, obrigadas a transcrever na fatura
mensal dos consumidores os procedimentos a serem adotados para o
adimplemento dos prejuízos causados por danos elétricos em
equipamentos, decorrentes da falta de energia elétrica, queda ou
aumento da tensão da rede.

Art. 2º - As concessionárias a que se refere o art. 1º desta lei terão o
prazo de noventa dias para se adequarem ao disposto nesta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Wander Borges
Justificação: Este projeto de lei visa esclarecer os usuários dos

serviços de energia elétrica sobre os procedimentos a serem adotados
para o ressarcimento dos prejuízos causados pela falta de energia
elétrica, queda ou aumento da tensão da rede. A Lei nº 8.987, de
13/2/95, garante aos usuários dos serviços públicos o direito de
receber informações destinadas à defesa de seus direitos. Não
obstante os mencionados esclarecimentos carecem de ampla
divulgação. Dessa forma, inúmeros usuários desconhecem suas
garantias legais em razão da falta de informação. Portanto, a aludida
publicação beneficiará os consumidores, bem como lhes permitirá o
pleno exercício de seus direitos, municiando-lhes de argumentos para
a exigí-los das concessionárias.

Em razão do relevante interesse social em questão, requeremos o
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apoio dos nobres pares com o objetivo de aprovar este projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Defesa do Consumidor para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.409/2007
Declara de utilidade pública a Associação Fundamental Cidade

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

Fundamental Cidade Feliz - Funcif -, com sede no Município de
Sabará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Wander Borges
Justificação: A Associação Fundamental Cidade Feliz é uma

entidade civil, sem fins lucrativos, fundada em 15/11/2001, que presta
serviços de assistência e promoção social.

A análise das finalidades contidas em seu estatuto revela que seu
principal objetivo consiste na melhoria da qualidade de vida da
comunidade carente, uma vez que entre suas finalidades contam-se o
desenvolvimento de educação de base com crianças, adolescentes,
mulheres, jovens, adultos e idosos, a defesa dos direitos das crianças
e dos adolescentes, a promoção de atividades esportivas, recreativas
e culturais, o assessoramento e o acompanhamento de instituições e
grupos associativos comunitários, a realização de seminários,
conferências, círculos de estudos direcionados à cultura e à cidadania,
a instalação de cursos profissionalizantes, educativos e culturais e a
alfabetização de adultos e orientação educacional.

O propósito citado é alcançado por meio do oferecimento gratuito de
cursos profissionalizantes, entre os quais os de operador de
telemarketing, auxiliar de escritório, porteiro, “office boy”, “office girl”,
cuidador de idosos, gestor de micro e pequenas empresas e “web
designer”. A associação oferece, ainda, aulas de violão, atividades de
inclusão digital, atendimento jurídico e aulas de futebol.

Ressalte-se, também, que a entidade desenvolve o programa Centro
Vocacional Tecnológico - CVT -, portanto, na sede da associação
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funciona uma unidade de ensino e de profissionalização, direcionada
à difusão do conhecimento científico e tecnológico, do conhecimento
prático no que concerne aos serviços técnicos bem como à
transferência de conhecimentos tecnológicos na área de processo
produtivo.

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 1.410/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Empreendedores Rurais da Comunidade Cachoeira e Região - ACC -,
com sede no Município de Itapajipe.

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

Comunitária dos Empreendedores Rurais da Comunidade Cachoeira e
Região - ACC -, com sede no Município de Itapajipe.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Zé Maia
Justificação: A referida Associação presta relevantes serviços à

comunidade rural do Município de Itapajipe, pois desenvolve
atividades que contribuem para o fomento e para a racionalização das
explorações agropecuárias e visam ao fortalecimento econômico e
social do homem do campo.

Além disso, proporciona-lhe acesso às áreas cultural, educacional e
desportiva, oferece-lhe assistência médica e odontológica, combate a
fome e a pobreza, orienta quanto à preservação do meio ambiente,
presta assistência à criança, ao adolescente, às mães e aos idosos e
firma convênios com órgãos públicos e com a iniciativa privada para
ampliar e subsidiar suas iniciativas.

Em vista dos relevantes serviços prestados pela entidade,
esperamos a anuência dos nobres colegas à outorga do pretendido
título declaratório.
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- 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 1.411/2007
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 art. 1º da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000, fica

acrescido do seguinte inciso XIV:
“Art. 1º - (...)
XIV - segurança pública: organização e manutenção de guarda

municipal para proteção de bens, serviços e instalações municipais,
conforme média extraída dos seguintes dados, calculados nos termos
do regulamento:

a) relação percentual entre o número de guardas municipais e a
população do Município;

b) relação percentual entre o investimento anual em aquisição de
equipamentos e treinamento e aperfeiçoamento da guarda municipal e
o índice de ocorrências de danos a bens públicos municipais.”.

Art. 2º - O Anexo I da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000,
passa a vigorar na forma do anexo desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(a que se refere o art. 2º da Lei nº ..., de ... de ... de ...)
Anexo I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de
2000)

Notas:
1 - Os dados relativos aos bens tombados pelo governo federal são

os constantes no "Guia de Bens Tombados em Minas Gerais",
publicado anualmente pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - Iphan.

2 - Os dados relativos aos bens tombados pelo governo do Estado
são os constantes na "Relação de Bens Tombados em Minas Gerais",
fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
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Minas Gerais - Iepha-MG -, e no art. 84 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

3 - O número de domicílios a que se refere a tabela foi obtido a partir
do somatório dos domicílios dos setores censitários integrantes dos
perímetros de tombamento.

4 - Os perímetros de tombamento são os estabelecidos pelos
respectivos dossiês de tombamento ou originários de estudos e
resoluções da 13ª Coordenação Regional do Iphan.

5 - O número total de domicílios é o fornecido pelo IBGE.
6 - Os dados relativos aos tombamentos e às políticas municipais

são os atestados pelo Conselho Curador do Iepha-MG, mediante a
comprovação, pelo Município:

a) de que os tombamentos estão sendo realizados conforme a
técnica e a metodologia adequadas;

b) de que possui política de preservação do patrimônio cultural,
devidamente respaldada por lei;

c) de que tem efetiva atuação na preservação de seus bens
culturais.

7 - Os dados relativos a segurança pública serão especificados no
regulamento.

* - A tabela referente aos “Critérios de Distribuição no período de
2002 a 2006”  foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19.7.2007.

Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: Esta proposição tem como objetivo incentivar a

colaboração do Município na gestão da segurança pública. Conforme
o § 8º do art. 144 da Constituição da República, a parte que toca aos
Municípios é exatamente a organização e manutenção de guardas
municipais, com a finalidade de zelar por bens, serviços e instalações
públicos. Para dar cabo a nosso intento, pretendemos que a chamada
Lei Robin Hood inclua entre os requisitos para distribuição do ICMS
aos Municípios o critério “segurança pública”. Aprovado o projeto, será
estabelecido um indicador que levará em consideração as relações
entre número de guardas e população local e entre investimentos
municipais no aparelhamento e treinamento das guardas e número de
ocorrências envolvendo danos ao patrimônio público. Em se tratando
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de assunto relevante, adequadamente proposto, contamos com a
aprovação dos nobres pares a esta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dinis Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 637/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.412/2007
Institui o Dia Estadual do Turista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Turista, a ser comemorado,

anualmente, no dia 27 de setembro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Eros Biondini
Justificação: No dia 27 de setembro comemora-se mundialmente o

Dia do Turista. Em um momento em que se busca maior valorização
de todo o potencial turístico mineiro, em que o governo estadual
intensifica ações para divulgar as inúmeras possibilidades turísticas do
Estado, suas peculiaridades e carismas, nada mais acertado do que
valorizar também a pessoa do turista, que desempenha papel
importante no desenvolvimento e na valorização de Minas Gerais.

Neste sentido, propomos a instituição do Dia Estadual do Turista, a
ser comemorado também no dia 27 de setembro, Dia Internacional do
Turista, já consagrado.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.413/2007
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas 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 das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
* - A tabela referente ao Anexo  (a que se refere o art. 1º da

Resolução nº , de de de 2007) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.7.2007.

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

REQUERIMENTOS
Nº 884/2007, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja

formulado apelo à Comissão de Transporte do Senado Federal e da
Câmara Federal, bem como ao Coordenador da bancada mineira no
Congresso Nacional, com vistas à inclusão no Orçamento da União de
rubricas destinadas à construção das linhas 1 e 2 do metrô de Belo
Horizonte.

Nº 885/2007, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da Companhia Brasileira de Trens
Urbanos - CBTU -, com vistas à extensão da linha 2 do metrô de Belo
Horizonte até o Município de Ibirité, passando pelo Bairro Industrial,
em Contagem, e ainda a extensão da linha 1 até o Município de
Betim. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 886/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado aplauso à Cooperativa Agropecuária de Paraopeba - Coapa
- pelo transcurso do 50º aniversário de sua fundação. (- À Comissão
de Política Agropecuária.)

Nº 887/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Parque Estadual do Rio
Doce pelo transcurso do 63º aniversário de sua criação. (- À Comissão
de Meio Ambiente.)

Nº 888/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Cooperativa Mista
Agropecuária de Patos de Minas - Coopatos - pela homenagem
recebida da Ocemg Sescoope - MG, por ocasião de seu
cinqüentenário. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Chico Uejo. Anexe-se ao Requerimento
nº 857/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)
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Nº 889/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Cemig por ter sido escolhida
a melhor concessionária de energia elétrica da Região Sudeste
(Prêmio Iasc 2006 - Índice Aneel de Satisfação do Consumidor.) (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Jayro Lessa. Anexe-se ao Requerimento n° 862/2007 n os termos do §
2º do art. 173 Regimento Interno.)

Nº 890/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fhemig, com o Hospital
Alberto Cavalcanti e com médicos do serviço de urologia desse
hospital pela realização da linfadenectomia inguinal por
videolaparoscopia. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Deiró Marra. Anexe-se ao Requerimento
nº 858/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 891/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Estado
pedido de providência com vistas à instauração de procedimento
investigatório por parte da Polícia Federal destinado a apurar a
atuação da empresa MultiService na região do Triângulo.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Direitos Humanos e do Deputado Agostinho Patrús Filho.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Política Agropecuária, de Saúde e do
Trabalho e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Sávio Souza Cruz
(2).

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita alegria, a

presença de Diretores e representantes da Associação de Pais e
Amigos de Pessoas Especiais - Apape -, os quais vêm a esta
Assembléia para agradecer a acolhida e o encerramento dos
trabalhos da Comissão Especial para o Estudo da Atenção à Pessoa
com Transtorno Mental e Deficiência ou Autismo e também solicitar o
apoio de todos nós, Deputados e Deputadas, à Emenda nº 11 à LDO
e ao Projeto de Lei nº 652/2007. A Presidência cumprimenta, em
nome da Casa, todos os comerciantes dos Mercados Distritais de
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Santa Teresa e do Cruzeiro e anuncia com muita alegria a presença
em nossa galeria do Vereador Fred Costa, do PHS, nosso amigo. Esta
Casa os recebe de braços e corações abertos.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wander Borges.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, Srs. Deputados. O
imaginário dos bandeirantes era repleto de lendas, ocupando especial
relevância a da Serra do Sabarabuçu, que, segundo a crença da
época, era repleta de ouro e pedras preciosas das mais variadas
cores. A promessa de enriquecimento e glória atraiu inúmeras
expedições à região.

Consistindo a Serra do Sabarabuçu numa lenda, Sabará se
concretizou na mais pura realidade, gerada do ouro, abundantemente
encontrado em seus rios e minas. O referido metal motivou, ainda,
guerras, paixões, intrigas e vaidades.

Sabará é um retrato fiel de um dos períodos mais fascinantes da
história do Brasil, que repercutiu no desenvolvimento da arquitetura
barroca, tornando a cidade um destino obrigatório do circuito turístico
mineiro.

A data em que os primeiros exploradores alcançaram a região de
Sabará não é definida precisamente, sendo que o historiador
Zoroastro Viana Passos faz menção de que essa data teria sido em
1550.

Sabe-se, contudo, que a bandeira organizada por Fernão Dias, que
tinha como objetivo alcançar a Serra do Sabarabuçu, partiu de São
Paulo em 1674, chegando a Sabará no mesmo ano. Em 1681, a morte
do bandeirante fez com que seu genro, Manoel de Borba Gato,
continuasse seu trabalho e, conseqüentemente, se tornasse uma das
personalidades mais importantes da história de Sabará e da própria
história de Minas Gerais.

A bandeira de Fernão Dias criou pousos e revelou grande parte do
território mineiro, possibilitando que as riquezas fossem descobertas
poucos anos depois. Dessa forma, o bandeirante Cardoso de
Albuquerque descobriu uma encosta fértil, que se tornou importante
pouso na travessia para o sertão, qual seja, o Arraial de Santo Antônio
de Roça Grande, que foi instituído como freguesia em 1707.
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Em 1702, o Arraial de Barra do Sabará, próximo ao Arraial de Santo
Antônio de Roça Grande, era um movimentado centro de comércio de
gado, cavalos, escravos e mantimentos, bem como a região mais
populosa das Minas Gerais. O desenvolvimento econômico fez com
que os anseios pela organização político-social aumentassem,
coincidindo, em 14/7/1711, com a chegada de uma escolta que
objetivava convocar os principais moradores da região para uma junta
que se reuniu no dia 15. Posteriormente, o Governador e Capitão-
General Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho convocou os
moradores para uma nova reunião, marcada para o dia 17/7/1711,
data em que foi lavrado o ato de criação da Villa Real de Nossa
Senhora da Conceição do Sabarabuçu.

Assim, em razão de sua prosperidade, o mencionado arraial foi
elevado à categoria de Villa Real em 1711, sendo considerado o mais
importante empório comercial de Minas Gerais no século XVIII e
durante mais da metade do século XIX, consistindo no maior expoente
da ourivesaria do Brasil e detentor do melhor artesanato.

Laureando  toda  a história e as conquistas experimentadas, na data
de 17 de julho - marco da elevação do antigo arraial à categoria de
Villa Real - serão comemorados, em 2007, hoje, os 296 anos de
elevação e os 333 anos de aniversário de fundação da histórica
cidade, querida e amada, Sabará. Conclui-se, portanto, que Sabará é
uma das mais antigas cidades de Minas, ao lado de Mariana, Ouro
Preto; de suas ruas emana a rica história do tempo em que
imperavam a ambição e o ouro, a mais gloriosa das conquistas.

O Centro histórico concentra relevantes acervos e é um dos poucos
do País que possui igrejas que representam as três fases do barroco.
Além disso, Sabará possui monumentos ímpares, como a única Casa
de Intendência e Fundição ainda de pé neste país, o segundo mais
antigo teatro do Brasil e uma construção inacabada de uma igreja, que
mostra os detalhes desse tipo de construção na época. Ocorre que as
atrações não se restringem ao Centro, apresentando também os
Distritos de Ravena e Mestre Caetano, bem como o Bairro Arraial
Velho de Sant’Ana, importantes relíquias herdadas da fase áurea do
barroco.

Ante o exposto, Sr. Presidente, requeremos a formulação de voto de
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congratulações à municipalidade de Sabará, por ocasião de seu
aniversário de 333 anos de fundação, da comemoração de seus 296
anos de elevação à categoria de vila e dos 169 anos de sua
emancipação política e administrativa. Muito obrigado.

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

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, o que me traz, mais uma vez, a esta tribuna é quase uma
repetição do ocorrido nos últimos 15 dias, ou seja, para falar daquilo
que lamentávamos e lamentamos até hoje: o excesso cometido por
alguns Promotores que se dizem acima da lei, acima de tudo. E, como
dizia e já disseram neste Plenário, antigamente alguns Promotores
achavam que eram deuses, e hoje eles têm a certeza de que o são.

Hoje, numa reunião, Deputado Gilberto Abramo, alguém, até com
muita propriedade, fez uma proposta interessante: que
começássemos um movimento nacional para não haver eleições
municipais, principalmente para Prefeitos, no ano que vem, e que
nomeássemos os Promotores para serem os Prefeitos. Eles têm uma
fórmula mágica para cobrar do Prefeito obras, saneamento e para
tratar de saúde. Quem sabe eles também têm a fórmula mágica para
resolver os problemas crônicos da administração pública, que não tem
recursos para fazer face a essas despesas? Quem sabe eles a têm?
Já que eles se consideram acima do bem e do mal, acima até de um
Ser superior, talvez fosse interessante que essa proposta progredisse.
Daríamos um prazo de oito anos, por exemplo, para que tenham
tempo de resolver todos os problemas; depois voltaríamos ao sistema
democrático, escolhendo os nossos Prefeitos e Vereadores.

Essa discussão não pode acabar porque alguém, ou a própria
imprensa - talvez até o Ministério Público -, fica insistindo em que a
Assembléia extrapolou suas obrigações e responsabilidades, o que
não é verdade.

Alguns jornalistas têm-me ligado a propósito da matéria aqui votada.
A primeira pergunta que faço a quem quer questionar-me é se
conhece o conteúdo da matéria votada aqui, na Assembléia. Mas
ninguém o conhece. Está todo o mundo discutindo apenas que a
Assembléia criou privilégios para Deputados, o que não é verdade. A
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imprensa precisa ter a responsabilidade de retratar a verdade do que
foi votado nesta Casa, porque nós não votamos isso. Votamos aqui a
criação de limites para que o Ministério Público possa agir dentro da
legalidade e de suas prerrogativas, e não com os excessos cometidos
por alguns Promotores aí, os quais se dizem donos da lei.

Eu me senti até prestigiado pelo jornal “Estado de Minas” desta
semana - se não me engano, no domingo -, quando ele expõe e
estampa o retrato de alguns, inclusive o do ex-Prefeito, hoje nosso
colega, Deputado Inácio Franco, como se ele fosse de Nova Serrana.
Os erros já começam aí, pois ele é de Pará de Minas. Se a jornalista
não sabe disso, não tenho uma procuração do nosso colega para
falar, mas já aparece aí o primeiro erro. E depois vem dizer que esse
Deputado é alvo de ação cível pública em Divinópolis.

Cara jornalista, procure saber as notícias que podem ser dadas. Se
tentaram agredir-me ou desmoralizar-me, perderam seu tempo. Fui eu
que levantei a questão dos três Promotores do Ministério Público. Eles
têm de ser investigados. A ação que eles propuseram é uma
irresponsabilidade, ação que eles moveram contra alguns
parlamentares, alguns candidatos e, principalmente, alguns partidos.

Trata-se de uma ação que eu já distribuí para vários estudantes de
Direito, Deputado Neider Moreira, para que eles possam analisar o
que estamos combatendo nesta Casa, o tipo de ação. A intenção
desses três Promotores é apenas o holofote em cima dos candidatos.
Será que eles não sabiam ou não sabem que o Deputado Federal tem
o foro privilegiado e só pode ser julgado e condenado - já que eles
querem julgá-lo e condená-lo ao mesmo tempo - pelo Supremo? Será
que não sabem que há um Senador eleito nessa ação, o Senador
Eliseu Resende? Será que não sabem que o partido, e aí eu falo do
nosso partido, o PMDB, não participou de nenhuma reunião em
Divinópolis para cuidar das eleições? E, se não cuidaram das
eleições, eles prevaricaram.

Estão usando outra ação apenas para aparecer. E essa é a
discussão que fazemos. Para os que nos estão ouvindo e pensam que
os Deputados votaram privilégio, esclareço que não. Qualquer
cidadão deste país, qualquer entidade e órgão tem limites de ação. O
Ministério Público não tem limites. Estamos aprovando limites de
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ações. Que sejam responsáveis pelos seus atos. Nós, parlamentares,
temos limites. Se falharmos, se ultrapassarmos os limites, temos o
Conselho de Ética, a Ouvidoria. O Plenário pode caçar o Deputado,
caso ele fuja das normas, principalmente do decoro parlamentar.
Quanto ao Promotor, não se pode fazer nada. Ele, sim, tem foro
privilegiado. Para começar, não se consegue fazer uma denúncia
contra Promotor. Se esta existe, vai para a Procuradoria, que vai
analisar, vai para um conselho, vai não sei para onde, e geralmente
não acontece nada.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte)  - Foro privilegiado e em
segredo de justiça.

O Deputado Antônio Júlio - Foro privilegiado e em segredo de
justiça. Quero informar a todos, até à imprensa, que a Assembléia
divulgou hoje um material interessante explicando o que esta Casa
votou, para que os jornalistas tenham consciência para divulgar
realmente o que se passou e não fazer jogo e dar uma versão
diferente dos fatos. Às vezes, as versões são mais importantes do que
os próprios fatos. Vimos essa matéria, “De réus a algozes do
Ministério Público. Antônio Júlio é alvo de ação civil pública”. Na
manchete, ela diz uma coisa. Na reportagem, até informa
corretamente, pois divulga que, desde março, tenho feito alguns
discursos cobrando posicionamento da Assembléia sobre os excessos
do Ministério Público. Nesse aspecto, ela está correta. Entretanto,
esclareço ao redator, ao jornal e à jornalista que não tenho nenhuma
ação civil pública. Não estou respondendo a nada em Divinópolis.

O que me levou a fazer a denúncia foram os excessos que discuto
desde a legislatura passada, com prosseguimento este ano, cobrando
um posicionamento mais firme desta Casa, que tem o poder de
legislar. E chegou o momento em que isso aconteceu. Veio a emenda
do Deputado Adalclever, e foi uma polêmica. Havia um projeto de lei
complementar do Ministério Público pedindo aumento e criando
mecanismos para aumentar seus ganhos ainda mais. Até disse que
não gosto de entrar nessa seara da remuneração, pois isso é
problema do Ministério Público, que tem seu orçamento e seus
recursos. O projeto era esse. A Assembléia, usando de suas
prerrogativas, fez as emendas que entendeu necessárias. Em 1994,
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quando mandaram o projeto criando a Lei Orgânica do Ministério
Público, também fizemos nossas emendas. Temos esse poder. Uma
parte do Ministério considerou correto, pois estavam passando dos
limites das prerrogativas constitucionais. Não todos os membros. Se o
Promotor falasse em nome próprio: “eu, Promotor”. Ele fala em nome
da instituição Ministério Público e não em nome pessoal.

Com a aprovação da lei, terão responsabilidade pelos seus atos,
Promotor e Ministério Público. Em muitos casos, denunciam e iniciam
um processo de investigação. Se for o caso de um homem público,
um político, já fazem a condenação pública e nada acontece. Isso não
pode ocorrer.

Aproveito para mandar um recado para os membros do Ministério
Público, que certamente estão nos gravando ou ouvindo, pois eles se
esquecem de que têm família, pai, mãe, mulher, filho e namorado.
Eles não sabem o mal que causam ao homem público quando não
agridem apenas a ele, mas a todos os familiares e amigos. Parece
mesmo esquecerem de que também têm família.

Quero divulgar essa notícia porque ninguém lê notícia de jornal,
apenas a manchete e vê o retrato. O meu retrato não está ruim, e a
notícia, no final, até que está correta, pois diz que estou aqui
levantando essa questão desde março. Mas fala que sou do PSDB.
Como é que uma jornalista de um jornal importante, como o “Estado
de Minas”, não tem o cuidado de saber a qual partido pertence o
Deputado que querem agredir ou atingir? Graças a Deus, não fiquei
contrariado com isso nem me senti ofendido porque tenho bons
amigos e companheiros no PSDB. Mas sou pré-histórico do PMDB,
vim das lutas democráticas do MDB pela liberdade de imprensa. Por
isso fico indignado com essas coisas. Lutamos, brigamos, discutimos,
aos 16 anos já estava à frente das disputas estudantis contra o regime
militar. E lutávamos, primeiramente, pela liberdade de imprensa.

Mas a imprensa não tem sabido utilizar essa liberdade. Às vezes,
querem apenas agredir as pessoas, colocar em cheque sua
representatividade e trazer desgaste. Isso não me trouxe desgaste,
porque minha consciência vale mais. A jornalista disse também que
não poderia dar os nomes dos outros envolvidos na ação cível pública
porque corre em segredo de justiça. Se ela quiser - e divulguei para
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vários jornalistas que estavam aqui -, tenho a relação de todos os
nomes dos 49 candidatos, 22 partidos e 1 Senador. Ela e o Ministério
Público de Divinópolis esqueceram-se de colocar os nomes do
Governador e do Presidente da República. Isso mostra que agiram de
má-fé. Se ela quiser, tenho a relação. Ela e o jornal deveriam divulgar,
também, que essa ação - e fui eu que comecei essa discussão na
Assembléia - não tem assinatura nem do Juiz que a distribuiu. Um
Juiz de plantão. O jornal não diz qual foi o Juiz que mandou citar os
envolvidos. Se fosse um Juiz titular, logicamente, teria cuidado de
olhar que havia Deputados e um Senador com mandatos, e que o foro
é diferenciado, a forma de ação é diferenciada. É isso que estamos
querendo votar aqui, para acabar com os abusos de Promotores que
desejam aparecer a qualquer custo, principalmente em cima da classe
política - Vereador, Prefeito, Deputado, Governador.

Portanto, gostaria de dizer à jornalista que fez a matéria que está à
disposição dela e do jornal a listagem da ação. E que ela peça à
consultoria do jornal que faça uma leitura da ação, para ver se somos
nós ou o Ministério Público quem está extrapolando. Eles precisam
fazer uma análise e dar a notícia correta, de acordo com a realidade, e
não com uma versão muito diferente dos fatos.

Essa é a discussão que faço hoje. Não para pedir reparação pública
ao jornal “Estado de Minas”, porque isso não me interessa. Talvez o
faça judicialmente, mas ainda estou analisando a possibilidade com
meu advogado. Porque colocam meu nome como se eu estivesse
respondendo a uma ação cível, e o povo do interior que leu a notícia
não sabe o que é ação cível e, então, pensa que sou bandido.
Pensam que fiz alguma coisa errada e não sabem do que se trata.
Mas não me atingiu, não me atinge.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Gostaria de fazer uma
pequena correção. No meu entender, o jornalista não tem a
prerrogativa de manter ou publicar na íntegra o que colheu dentro da
Assembléia. Muitas vezes o redator-chefe ou a cúpula da imprensa,
como é o caso do jornal “Estado de Minas”, faz publicar aquilo que
deseja, contrariando a posição do próprio jornalista.

Outra coisa interessante é que, dos mil processos que o jornal
“Estado de Minas” tem, até hoje não vi o Ministério Público se
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pronunciar, verificando se realmente têm procedência esses
processos.

Em alguns momentos, imagino que há Promotores que fazem parte
da folha de pagamento do Ministério Público. A exemplo disso, há
alguns dias, houve um equívoco em Uberlândia. Um Promotor
chamou a imprensa, não comunicou aos Vereadores e disse à
imprensa que entraria na Justiça para que os Vereadores fossem
cassados. Depois que notificou a imprensa, ele, então, enviou
comunicado aos Vereadores. Ora, será que esse Promotor não está
na folha de pagamento? Isso é muito estranho.

Essas são questões que me vêm à mente e nos fazem refletir, se,
porventura - não estou generalizando -, não existem Promotores que
estão sendo pagos pelo jornal “Estado de Minas” para fazer esse
estardalhaço, começando pela Câmara Municipal. Só foi o Ministério
Público entrar no caso, e o jornal “Estado de Minas” deu manchete e
sustentou o assunto. No entanto, quando acontece alguma coisa com
o Ministério Público ou com algum Promotor que esteja envolvido em
algum tipo de - não quero citar a palavra -, o jornal “Estado de Minas”
nem sequer dá uma nota.

Portanto, temos de refletir, de pensar até que ponto essa união está
realmente sendo útil e válida para o povo mineiro.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Gilberto Abramo.
Queria apenas fazer esse registro. Às vezes nós, parlamentares,

preferimos nos acomodar e não nos pronunciar sobre determinados
assuntos, mas sinto-me à vontade para fazer esse pronunciamento,
que já estou encerrando. O jornal “Estado de Minas”, que é importante
para o povo mineiro, não pode dar uma informação desencontrada, da
forma como foi dada. Não tenho e não respondo por nenhuma ação
cível pública em Divinópolis. Como homem público e empresário,
tenho duas ou três ações pelas quais respondo, mas são outros tipos
de ações. Não é esse o caso. Esse caso precisa ser esclarecido.
Essas ações movidas pelos três Promotores têm de ser
encaminhadas ao Conselho Nacional da Magistratura ou do Ministério
Público, para que eles possam analisar o que discutimos nesta Casa.
Discutimos esses abusos.

Quanto custará essa ação para o Ministério Público? Nem um
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tostão. Mas, para o Poder Executivo, o Judiciário, os Deputados e os
envolvidos, custará muito dinheiro. Então tem de haver
responsabilidade. E é essa responsabilidade que cobramos e
continuaremos a cobrar do Ministério Público.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Querido Presidente
Antônio Júlio, nosso companheiro, fiel escudeiro do nosso querido
PMDB. Primeiramente quero dizer, em nome do nosso partido, que
não aceitamos que uma matéria diga que V. Exa. pertence ao PSDB.
Não podemos admitir isso em hipótese alguma, até porque V. Exa. é a
bandeira mais forte do nosso partido nesta Casa.

Enfim, quero dizer que esta Casa cumpriu o seu papel ao legislar, e
que agora aguarda o pronunciamento do Exmo. Sr. Governador e do
Supremo Tribunal Federal. O nosso papel de legislar, que é a nossa
obrigação, foi cumprido.

Portanto, Deputado Antônio Júlio, quero deixar registrado que em
momento algum admitiremos esse erro. Esperamos que ele seja
corrigido imediatamente, porque V. Exa. é o PMDB. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Adalclever Lopes.
* - Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
O Deputado Fábio Avelar - Boa-tarde a todos! Sr. Presidente,

Deputado Doutor Viana, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, antes de
iniciar o meu pronunciamento, passarei a palavra à Deputada Maria
Lúcia Mendonça, conforme me solicitou, para que faça uma saudação
aos presentes.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça (em aparte) - Obrigada,
Deputado Fábio Avelar. Sr. Presidente, com muito orgulho, recebemos
hoje, nesta Casa, mais uma vez, excelentes pessoas, bravas
mulheres e bravos homens que estão na luta pelo deficiente físico e
pelo autismo.

Queremos parabenizá-los porque agora terão uma representante,
uma delegada, a Maria Teresa, com sua suplente, a Teresinha, que
estarão em Brasília na 2ª Conferência Nacional das Políticas Públicas,
defendendo a luta em que vocês se empenham e da qual estão à
frente, para minimizar, diminuir o sofrimento de tantas famílias,
mulheres, homens e jovens que precisam da nossa ajuda. Mais uma
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vez, digo que admiro não só o trabalho da Apape, que talvez tenha
representante presente aqui, mas também da Apae e de vários outros
segmentos que estão cuidando disso.

Esta Casa trabalhou de maneira exemplar e com muita força para
que o relatório fosse feito de acordo com o que queriam, na comissão
que se instalou, por 90 dias, cuidando desse assunto. Tenho certeza
de que os Deputados serão unânimes, como disse o Deputado Doutor
Viana, nosso Presidente, em aprovar imediatamente todas as
considerações para serem levadas ao Governador do Estado.

Parabéns, amigas. Geralda, obrigada por estar aqui. Continuamos
juntas nesta luta. Muito obrigada, Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço a participação da Deputada
Maria Lúcia Mendonça. Também gostaria de fazer uma referência às
galerias, cumprimentar todos os que se fazem representar, os nossos
amigos da TV Assembléia e os nossos colegas Deputados.

Gostaria de trazer, para reflexão de todos, dois assuntos que
consideramos de importância muito grande, primeiro, para Belo
Horizonte e, segundo, para o Estado de Minas Gerais como um todo.
Farei uma referência especial, fazendo até um apelo a todos os
Deputados. Encontra-se na pauta de votação, na tarde desta terça-
feira, um projeto muito importante assinado por cerca de 19
Deputados desta Assembléia: o projeto que preserva os Mercados
Distritais de Santa Teresa e do Cruzeiro. Esse projeto já teve sua
tramitação em três comissões nesta Casa. Foi aprovado nas
Comissões de Justiça e de Cultura e, por um requerimento de nossa
autoria, teve sua tramitação também na Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais, onde também foi aprovado. Pensei que seria
muito importante esta Comissão, pela sua importância, também fazer
a análise referente às questões ambientais que envolvem esses dois
mercados distritais, nessas duas áreas.

Deputado João Leite, simbolicamente, foi até muito interessante,
porque a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais se fez
presente na cidade de Ouro Preto para debater a implantação de um
parque, de uma área que divide as cidades de Ouro Branco e Ouro
Preto. Estivemos lá para discutir a implantação do parque e,
anteriormente à discussão da implantação desse parque, foi apreciado
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e aprovado, por unanimidade, o projeto de lei que hoje se encontra em
pauta para ser votado.

Gostaríamos, mais uma vez, de cumprimentar todas as pessoas que
vêm-se empenhando e lutando para preservar parte da história de
Belo Horizonte. É uma luta que vem acontecendo há vários meses.
Recentemente, tivemos uma ação totalmente arbitrária da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, que, de uma maneira jamais vista,
fechou o Mercado Distrital de Santa Teresa, sendo necessária uma
ação da Justiça para que fossem reiniciadas as atividades ali.

Gostaria de registrar a presença, agradecer e cumprimentar o Sr.
Giovani Lauriano Teixeira, Presidente e comerciante do Santa Teresa,
assim como a Sra. Neusa Resende da Fonseca, Presidente da
Associação Comercial do Mercado Distrital do Cruzeiro. Faço também
referência a todos os moradores do Bairro Santa Teresa, por
intermédio do Presidente Yé Borges, que tem-se empenhado bastante
nessa luta.

Não tenho dúvida de que votaremos esse importante projeto de lei.
Todavia, gostaria de fazer um apelo aos nossos colegas Deputados.
Estamos verificando a possibilidade de, em conjunto com o Deputado
João Leite, apresentarmos requerimento propondo a inversão da
pauta para que esse projeto seja colocado em discussão e em
votação em 1º turno. Já obtivemos a informação de que serão
apresentadas duas emendas a esse projeto. Se não for possível a
retirada dessas emendas, para o que estamos aguardando a chegada
dos Deputados que as assinam, pelo menos esperamos encerrar a
discussão do projeto ainda hoje, para que ele seja encaminhado para
apreciação, em 2º turno, pela Comissão de Cultura. Estamos
esperançosos. Se Deus quiser, esse projeto será aprovado, e, se isso
ocorrer, estará garantido um marco importante para nossa história e
nossa cultura.

Registro o empenho de todos os Deputados, de maneira
suprapartidária. Praticamente representantes de todos os partidos
assinaram esse projeto conosco, mesmo os integrantes da Bancada
do PT. Gostaria de contar com apoio de todos para maior agilidade
desse projeto.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Fábio
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Avelar. Saúdo os pais e os amigos do deficiente mental e do autista,
os quais têm lutado em favor dessas pessoas tão especiais para nós.
Queremos deixar o compromisso do nosso partido, o PSDB, de votar
favoravelmente ao projeto.

Nesse tempo de jogos pan-americanos, quero saudar meu Prof.
Décio Viotti, grande atleta brasileiro, pai de um deficiente. O
supercampeão e atleta Décio Viotti honrou nosso Brasil atuando pela
Seleção Brasileira de Voleibol.

Quero unir-me a V. Exa. nessa manifestação em favor dos
mercados de Belo Horizonte - Mercado de Santa Teresa e Mercado
do Cruzeiro -, cujos comerciantes saúdo. Esses comerciantes, ao final
desse processo, deverão cobrar da Prefeitura de Belo Horizonte a
perda de 6t de alimentos que seriam destinados às creches de Belo
Horizonte e às escolas.

Essa atitude arbitrária, que V. Exa. descreve, da Prefeitura de Belo
Horizonte, uma verdadeira ação militar que tomou as lojas do Mercado
de Santa Teresa, causou prejuízos às creches e às escolas, não
somente aos comerciantes, que tiveram perda material. Como explicar
o que ocorreu às crianças que ficaram sem o alimento do dia-a-dia?

Temos esse processo. Está aqui nosso relator, o Deputado Hely
Tarqüínio, da Comissão de Justiça, cujo parecer é belíssimo. O
projeto também passou pelas Comissões de Cultura e de Meio
Ambiente, quando recebeu emenda, considerando os mercados área
de preservação ambiental. Todavia, lamentavelmente, apesar de
termos no projeto assinaturas de Deputados da Oposição aqui desta
Casa, vimos a manobra do PT para atrasar a votação. Essa é a
verdade. Atrasaram a votação, pedindo vistas na Comissão de Meio
Ambiente, como atrasaram o processo na última reunião ordinária,
quando votaríamos o projeto. Não o pudemos fazer porque houve
obstrução por parte da Oposição nesta Casa.

Houve também oposição ao apresentar agora emenda ao projeto,
porque este não poderá ser votado, mas terá de voltar à Comissão.
Isso tem de ser dito. Percebemos que há como alterar tudo isso.

A Justiça já se manifesta favoravelmente aos comerciantes, a esses
bairros de Belo Horizonte e à presença dos mercados, lugar de
encontro da população da Capital. O Mercado de Santa Teresa,
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espaço reservado à cultura e à música de Belo Horizonte, tem de ser
preservado, e lutaremos por isso.

Segundo a decisão do Desembargador Paduani e, agora, a decisão
do Juiz, é uma área especial, deve permanecer com os comerciantes
e com a população de Belo Horizonte. Deputado Fábio Avelar,
parabéns pelo seu pronunciamento.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço a participação do ilustre
Deputado João Leite. Se Deus quiser, nesta tarde, pelo menos
terminaremos esta discussão. Vejo aqui os Deputados André Quintão,
Durval Ângelo e Alencar da Silveira Jr., pessoas que assinaram
conosco esse importante projeto.

Sr. Presidente, antes de entrar na segunda parte do meu
pronunciamento, quero fazer uma referência especial. Ontem, numa
importante missão, estivemos nas cidades de Januária e Chapada
Gaúcha, oportunidade em que visitamos uma importante reserva, a
RPPN da Usina Coruripe. Por essa razão, não foi possível chegarmos
a tempo de participar de uma importante homenagem que esta Casa
fez à nossa querida Montes Claros.

Aproveito para cumprimentar a bancada do Norte, aqui tão bem
representada. Vejo aqui os Deputados Ruy Muniz, Carlos Pimenta,
Paulo Guedes, enfim, todos os Deputados da referida região, que
prestaram uma importante homenagem ao meu primo e cunhado
Raimundo Avelar, que teve a oportunidade de ser Reitor da
Unimontes, hoje reconhecida como uma das melhores universidades
do Brasil.

Saúdo, então, a nossa querida Montes Claros pelos seus 150 anos,
bem como a nossa querida Sabará, pelo transcurso dos seus 333
anos de emancipação político-administrativa. Essa cidade foi aqui
homenageada pelo nosso querido e inesquecível amigo Wander
Borges, que foi Prefeito de Sabará por duas vezes.

Nos dois minutos que me restam, Sr. Presidente, gostaria de me
referir a um assunto que, talvez em virtude da movimentação que
tivemos nesta Casa nos últimos dias, passou despercebido, não foi
aqui comentado. Infelizmente, em virtude de questões de agenda, não
tive oportunidade de subir a esta tribuna. Agora, não posso deixar de
comentar aqui um projeto aprovado pela Câmara de Vereadores de
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Belo Horizonte, atendendo a uma solicitação do Prefeito Fernando
Pimentel, com vistas a tornar disponíveis para o mercado cerca de
10% das ações que a Prefeitura obteve em um processo de
negociação realizado durante a renovação do contrato com a Copasa,
no final do governo Itamar Franco, por volta de 2000 e 2001.

Deputado João Leite, lembro-me de que, na época, empreendemos
uma grande luta para evitar que a Copasa perdesse um percentual tão
importante de ações para a Prefeitura. Na oportunidade, a Prefeitura,
em seus pronunciamentos, apresentava como premissa, como
principal justificativa da negociação, garantir maior participação no
gerenciamento do saneamento da Capital, bem como nos Conselhos
de Administração e Fiscal da Copasa.

Lembro-me ainda do aguerrido e então Vereador André Quintão,
que, na oportunidade, lutava na Câmara Municipal de Belo Horizonte
em defesa desse projeto. Assim sendo, ele abordava essas questões
que, segundo a administração petista da época, seriam importantes
para a Prefeitura e para a comunidade de Belo Horizonte. Ou seja, a
participação e o controle mais efetivo e definitivo da Prefeitura no
processo de gerenciamento da Copasa era muito importante.

Agora, estarrecidos, verificamos que a Prefeitura quer abrir mão
desse direito. Sabemos que, ao disponibilizar as ações, a Prefeitura
perderá seu assento nos Conselhos Fiscal e de Administração da
Copasa - já vou concluir, Sr. Presidente - , enfim, abrirá mão desse
processo de gerência, que, segundo diziam os representantes da
Prefeitura na época, era de tamanha importância para o Município.

Então, gostaríamos de lamentar essa decisão da Prefeitura de abrir
mão de 10% da participação acionária da empresa, possibilitando a
venda dessas ações não se sabe para quem. A informação recebida
foi que a empresa Perrier manifestou interesse na compra dessas
ações, o que nos entristece muito. Trata-se de uma medida cujo
motivo, até hoje, não conseguimos entender.

Também não poderíamos deixar de registrar a omissão, pelo menos
até agora, do Sindágua, que é o sindicato da Copasa, que não se
manifestou a respeito desse assunto. Foi uma decepção para todos,
uma vergonha para nós, mineiros, o fato de a Prefeitura de Belo
Horizonte abrir mão de 10% de sua participação na Copasa. Não
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sabemos o motivo disso. A comunidade de Belo Horizonte precisa de
maior esclarecimento a respeito.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Gostaria de
parabenizá-lo por abordar esse assunto referente à Copasa e à
Prefeitura.

Cabe a V. Exa., ao Deputado Alencar da Silveira Jr., ao Deputado
João Leite e a todos os Deputados votados em Belo Horizonte
convidar o Prefeito Fernando Pimentel para vir até esta Casa
participar de uma reunião de comissão e prestar os devidos
esclarecimentos. O Prefeito não tem nada a temer. Vamos fazer esse
convite e colher as assinaturas de V. Exas., para que ele venha a esta
Casa discutir esse assunto. O que não pode acontecer é receber da
Copasa, negociar, pegar tudo e mandar para fora. Então, vamos
chamar o Pimentel aqui, para nos explicar.

Para encerrar, gostaria de deixar bem clara a minha posição a
respeito do projeto do Ministério Público votado por esta Casa. Não
estive presente, mas o meu voto teria sido favorável. Não tenho rabo
preso com o Ministério Público nem estou no meio dos 30 que estão
sendo processados. Aliás, tenho muitas coisas referentes ao
Ministério Público para serem mostradas e o farei na hora certa. São
fatos ocorridos desde os tempos das maquininhas; são aquelas
gravações inéditas, que serão mostradas na hora em que houver
necessidade, em alto e bom som para o Brasil ouvir. Muito obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Concluindo, gostaria de agradecer ao
Deputado Alencar da Silveira Jr. e dizer que estaremos do seu lado na
assinatura do referido requerimento.

Resta-nos a tranqüilidade de saber que, mesmo que a Prefeitura
disponibilize 10% das ações da Copasa, essa empresa não poderá
ser privatizada, porque apresentamos nesta Casa um projeto de
emenda à Constituição que, anexado ao projeto de emenda do
Governador, foi aprovado. Hoje sabemos que é praticamente
impossível privatizar uma empresa do porte da Copasa e da Cemig.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente Deputado Doutor Viana,
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Srs. Deputados, Sras. Deputadas, militantes e familiares das pessoas
com deficiência mental e autismo, permissionários do Mercados de
Santa Tereza e do Cruzeiro, demais entidades presentes, de início,
gostaria de dizer que a Bancada do PT apóia não só o relatório da
comissão especial, mas também todos os projetos de lei a respeito
disso, em tramitação. Deixo este depoimento não só na qualidade de
Deputado, mas também de assistente social que sou, que conhece e
valoriza muito essa área de trabalho.

Quem me conhece há mais tempo sabe qual é o meu estilo e a
minha forma de fazer política. Nesse início queria deixar uma questão
bem clara, até porque envolve minha vida pessoal, tendo em vista que
moro no Bairro Santa Tereza. Não quero que paire nenhum tipo de
dúvida sobre a situação dos mercados, particularmente o de Santa
Tereza. Sempre manifestei minha posição sobre o assunto e reitero-a
aqui: acho que é um equívoco da Prefeitura de Belo Horizonte
transformar o Mercado de Santa Tereza em sede do quartel da
Guarda Municipal, como também não vejo muito sentido alterar o
modo de funcionamento do Mercado do Cruzeiro, que hoje é
referência importante não só para as atividades na área alimentar de
compra e venda como também na gastronomia. Quero, portanto,
deixar isso claro, até porque, para mim, Santa Tereza tem um valor
afetivo e simbólico muito grande, é o bairro onde criei e crio minha
filha. Falo isso com muito carinho.

Santa Teresa sempre foi alvo de especulação imobiliária. Talvez
muitos não se lembrem disso, mas, quando fui Vereador, tomei a
iniciativa de regulamentar a Área de Diretriz Especial - ADE - Santa
Tereza. Na primeira audiência pública que realizamos, lembro-me de
que o Presidente da Associação Comunitária do Bairro Santa Tereza
era o nosso querido amigo Marilton Borges. O nosso objetivo era
impedir a verticalização, o adensamento exagerado do bairro. Lembro-
me ainda de quando a Câmara Municipal de Belo Horizonte votou a
emenda “frankenstein” possibilitando a verticalização de várias áreas
em Belo Horizonte, incluindo Santa Tereza. Fui eu que denunciei essa
emenda na Câmara, e, juntamente ao IAB e várias entidades,
coordenamos as manifestações e solicitações ao Prefeito Célio de
Castro, para que vetasse a proposta e depois mantivesse o veto.
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Tenho uma visão histórica do papel desse bairro para Belo
Horizonte. Santa Tereza tem uma vocação nítida para a cultura, assim
como características que remontam à Minas Gerais bucólica, do
interior, do convívio familiar. Não faz sentido transformar um espaço
como o Mercado de Santa Tereza em sede da Guarda Municipal.
Acredito que a Prefeitura poderia encontrar outros locais mais
apropriados para essa finalidade. É evidente, e os permissionários do
Santa Tereza sabem, que isso não significa que queremos o mercado
como está. Até porque, ao longo dos anos, as tentativas de
revitalização não deram certo. Temos de reconhecer isso. O mercado
perdeu a força que tinha originalmente. Portanto, é importante pensar
nele numa perspectiva global de revitalização, e não simplesmente
deixá-lo como está. O melhor caminho para fazer isso é o do diálogo.
Considero outro equívoco da Prefeitura não propiciar um diálogo com
a comunidade para discutir a melhor destinação desse espaço.

Quero deixar essa posição muito clara - e mais clara ficará no dia da
votação, seja hoje, amanhã, depois de amanhã ou o dia que for. O
meu voto já foi anunciado, até porque sou um dos autores do projeto
de tombamento. Não existe posição da Bancada do PT para votar
contra esse projeto, e, caso exista, peço licença à minha Líder para
votar contra a bancada, porque votarei a favor do bairro que considero
um dos mais importantes para a construção da vocação cultural de
Belo Horizonte.

Isso não significa nenhum tipo de crítica ao Prefeito Fernando
Pimentel no conjunto do seu governo. Pelo contrário, já vim aqui para
defender o Orçamento Participativo, a escola integral e as políticas
públicas sociais. Belo Horizonte foi bem governada pelos ex-Prefeitos
Patrus e Célio de Castro e continua sendo pelo atual Prefeito
Fernando Pimentel. Até por isso acredito que faltou um nível de
diálogo maior com a comunidade. A Prefeitura de Belo Horizonte tem
várias iniciativas em curso ou planejadas para o Bairro Santa Tereza -
aliás, conquistas do Orçamento Participativo, como o próprio centro
cultural - e é atuante na Regional Leste de Belo Horizonte.

Cabe a nós, parlamentares, defendermos também as nossas
posições. Eventualmente, gera desconforto um parlamentar do PT,
que apóia a Prefeitura, discordar. Diante de um projeto de lei, este
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parlamentar votará com a sua consciência. Para que não haja
margem de dúvida, gostaria de deixar clara essa posição. Espero que
a questão não seja objeto de disputa política eleitoral, principalmente
em relação ao bairro onde resido. Não é defesa alguma preventiva ou
corporativa de um bairro qualquer, mas sim porque Santa Tereza tem
vocação cultural e história - aliás, quem é de Belo Horizonte sabe
disso. Belo Horizonte é muito grande e possui muito espaço para
comportar a Guarda Municipal.

Hoje o Mercado do Cruzeiro já cumpre um papel fundamental do
ponto de vista da gastronomia, da segurança alimentar, aliás, com
muito público. No caso do Mercado Distrital de Santa Tereza, prefiro
uma combinação das atividades de segurança alimentar e do
abastecimento revitalizadas com essa dimensão cultural e a área
externa revigorada, para que as crianças tomem conta daquele
espaço. Quero ver criança no Mercado Distrital de Santa Tereza, e
não Guarda Municipal.

A comunidade está organizada e mobilizando-se. Há o projeto na
Assembléia e as ações jurídicas. Mais uma vez, deixo aqui o apelo
para que a Prefeitura... Não faz mal ao ente público, ou seja, ao
agente político, voltar atrás e reabrir diálogo. Cada um de nós comete
erros; e às vezes gestão pública também os comete. Não vejo
problema algum de a Prefeitura recuar e reabrir o diálogo, até para
que não seja criado esse clima de confronto em que não prevalece a
política, mas sim uma decisão, que, em última instância, não
saberemos se será ou não favorável à comunidade.

Portanto, nem precisaria dizer qual é o meu voto, pois já o externei
no bairro, na manifestação, na comissão e, além disso, já assinei o
projeto. Queria deixar claro que hoje não há posição da Bancada do
PT, seja para obstruir, seja para não votar ou votar contra. Se tiver,
irei contra a decisão do meu partido.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado André
Quintão, gostaria de parabenizá-lo pelo pronunciamento e lembrar-lhe
de algo. Em Santa Tereza, onde V. Exa. mora, tem-se um estilo de
vida diferente. Sou um freqüentador do bairro. Nestes meus seis
mandatos consecutivos, tivemos oportunidade de obter uma votação
expressiva por vários e vários anos no bairro.
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Comentava, durante a fala do Deputado João Leite, com o Deputado
Fábio Avelar, no dia que se falou sobre isso, que hoje falta a vontade
da população, da gente de Santa Tereza. V. Exa. me perdoe, mas
atualmente o que escuto de quem me liga e dos freqüentadores dos
bares, como do Bar Temático e outros, é que a Guarda Municipal
levará segurança para a região. O anseio da população por segurança
é muito grande. Então cabe, hoje, aos Deputados votados aqui
defenderem suas posições. O Deputado João Leite posicionou-se
bem, e V. Exa. está chegando e externando a sua.

Sinto que o Prefeito Fernando Pimentel terá de discutir mais com a
população. Não vejo hoje a força da comunidade de Santa Tereza. Há
uma meia dúzia de pessoas a favor do mercado, tentando fazer o que
tinha sido feito anteriormente, ou seja, reviver o Mercado Santa
Tereza.

V. Exa. sabe perfeitamente que, em tudo que se tentou fazer
naquele mercado, não se obteve êxito. Assim, a minha posição
continua sendo a da população de Santa Tereza.

Parabenizo V. Exa., bem como o Deputado João Leite e todos os
Deputados votados em Belo Horizonte. Assim como V. Exa., assinei o
projeto de tombamento e também me preocupo com a população
daquele bairro.

Temos de abrir agora um novo diálogo e ver a realidade do que quer
a população de Santa Tereza. Não estou me referindo ao Mercado do
Cruzeiro, mas sim à da comunidade de Santa Tereza. Sinto que
aquela população quer continuar com a segurança, com uma
segurança que deu certo na Praça Duque de Caxias devido à
presença da Polícia Militar. As pessoas da parte de baixo do bairro
estão acreditando que, com a Guarda Municipal, terão a mesma
segurança, mas trata-se de uma realidade totalmente diferente.

Estarei ao lado da comunidade de Santa Tereza. Sempre estive em
todas as manifestações lá, desde o tempo do Pe. Cornélio na Matriz.
Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Deputado Alencar da Silveira Jr., sua
observação é importante. Parece-me que a própria associação
comunitária, tão bem dirigida pelo Yé Borges, realizará uma espécie
de plebiscito no bairro. Esse é um bom debate para se fazer na
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comunidade.
Quanto à segurança, acredito que a discussão vai além. Se

dependêssemos de um quartel da Polícia Militar ou da Guarda
Municipal em cada bairro para promover maior segurança, a situação
ficaria muito complicada para nós, belo-horizontinos. Quem defende a
Guarda Municipal trabalha de acordo com o imaginário da população,
segundo o qual, com ela, virá uma maior segurança.

Prefiro o Bairro de Santa Tereza com maior segurança, mas a
existência do quartel não garante isso. Os prédios dos dois
apartamentos em que morei lá foram assaltados, e o quartel da Polícia
Militar estava perto. Portanto, não foi a presença de um equipamento
que gerou mais segurança. Há outras questões que vão além da
presença da Polícia Militar, que, inclusive, está sempre presente e
disponível no bairro.

V. Exa. coloca uma questão importante, a necessidade de ouvir a
população, promover um debate e ouvir propostas de revitalização. E
também tem razão numa coisa: da forma como está hoje o mercado,
as pessoas não o valorizam. Então, não podemos desejar a
permanência de uma situação de deterioração do espaço. Temos de
envolver quem está lá, bem como os que não estão, num projeto
maior de revitalização daquele espaço. É isso que defendo e é o que
penso que a Prefeitura pode fazer para não ficarmos numa discussão
desse porte no âmbito só da Justiça. O mesmo vale para o Mercado
do Cruzeiro.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Gostaria apenas de
esclarecer a posição do Deputado Alencar da Silveira Jr.

Acredito estar havendo uma confusão sobre esse assunto.
A Guarda Municipal é um assunto completamente diferente. É um

equívoco pensarmos que a instalação de uma guarda municipal
naquele local garantirá a segurança, como muito bem disse V. Exa.
Isso não é verdade em momento nenhum.

Na realidade, não podemos deixar de reconhecer, Deputado André
Quintão, que tivemos a oportunidade de visitar várias vezes aquele
local, inclusive acompanhado de V. Exa.

Na visita que fizemos lá, verificamos que havia quase 40 lojas
vazias. Fomos informados de que havia mais de 80 pessoas
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interessadas e a Prefeitura não abria o processo de licitação. O
momento é importante. Estamos tendo contado com os comerciantes.
O Yé Borges também tem assumido, como representante da
comunidade. É importante ouvir a comunidade.

Gostaria nestes minutos finais de fazer um apelo a V. Exa., talvez
tenha havido equívoco quando o Deputado João Leite comentou a
respeito da obstrução da Bancada do PT. Na realidade, na última
quinta-feira esse projeto estava em pauta e poderia ter terminada sua
discussão, e isso foi impossibilitado. Para que não paire dúvida sobre
essa obstrução, devemos colocar hoje em votação o projeto, com o
objetivo de, pelo menos, terminar sua discussão nesta tarde, a fim de
ganharmos tempo, pois ele terá de voltar à comissão para ser
discutido em 2° turno.

Portanto, faço um apelo aos Deputados Carlin e Durval Ângelo, que
também assinaram o projeto, para que deixássemos concluir a
discussão e, em 2° turno, se necessário, aprofundar mos esse debate.
Era isso o que queria expor. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Agradeço as palavras do Deputado
Fábio Avelar e solicito, nessa linha, ao Deputado Carlin, que me
parece interessado em discutir o projeto. Que abra mão, Deputado
Carlin, do debate, para que possamos, hoje no mínimo encerrar a
discussão e votar o projeto o mais rapidamente possível. Gostaria de
dizer que o meu voto será favorável ao projeto e à revitalização dos
Mercados de Santa Tereza e do Cruzeiro. Convoco o Deputado
Durval Ângelo, um dos signatários do projeto. Portanto, não há
posição contrária a esse projeto de lei da Bancada do PT, ao
contrário, há dois Deputados presentes que já têm uma posição muito
clara a favor do projeto. Muito obrigado.

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

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público das galerias, público da TV Assembléia. Estamos
hoje nesta tribuna para trazer a público, para apresentar a esta Casa e
a todo o grande público que nos vê neste momento um informativo da
Associação dos Contribuintes do Ipsemg aos servidores públicos
estaduais. O tema desse boletim é um assunto que certamente
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chegará com maior definição e clareza a esta Casa, pois está em
curso, nessa associação, um abaixo-assinado em que propõem colher
100 mil assinaturas para que esta Casa, com o governo do Estado,
possa promover revisão da Lei Complementar n° 64/20 02. Essa lei
define uma política de assistência social para os servidores públicos -
ela trata também desse tema -, e o que se pretende com o abaixo-
assinado é a criação de um fundo de saúde para custear as despesas
de assistência à saúde dos servidores públicos de Minas Gerais.
Passo à leitura desse informativo, dirigido a todos os servidores
públicos do Estado de Minas Gerais. (- Lê:)

“Carta aberta aos servidores públicos estaduais. Estamos
convocando os servidores públicos estaduais da ativa, aposentados e
pensionistas para juntos participarem do abaixo-assinado exigindo dos
senhores parlamentares e do governo que reabram a discussão com a
participação dos servidores e suas lideranças para a revisão da Lei
Complementar n° 64/2002. A rediscussão é necessária  devido aos
grandes e constantes equívocos e prejuízos que essa lei
complementar causou aos servidores públicos estaduais e a seus
dependentes, por ter quebrado o princípio de solidariedade na
contribuição para a assistência à saúde.

Isso deu abertura para que os servidores do Legislativo, do
Judiciário e de algumas categorias do Poder Executivo com maiores
salários solicitassem a suspensão da contribuição para a saúde, mas
mantiveram o princípio solidário para o pagamento das pensões e
aposentadorias, principalmente as que estão acima do teto de
contribuição.

O que queremos é buscar junto aos Poderes Executivo e Legislativo
soluções que não venham a onerar e prejudicar os servidores
públicos, principalmente aqueles que ganham salários menores; que
seja definida a política de saúde dos servidores, com a manutenção
da assistência à saúde igualitária familiar a todos os servidores; e que
seja mantido o atendimento descentralizado, com qualidade na Capital
e no interior.

Vamos dizer “não” ao plano de saúde individual que grupos
interessados querem implantar para substituir o atual atendimento do
Ipsemg com pagamento individualizado e exigir do governo que seja
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revista a forma de quitação da dívida no prazo estabelecido pelo
Estado para com o Ipsemg; que seja criado um fundo para a saúde; e
que os 40% da dívida apurada pela Auditoria-Geral do Estado,
conforme relatório anexo, sejam repassados, após as devidas
correções dos valores, para a constituição desse fundo.

A sua participação nessa luta é de fundamental importância.
Sabemos que, com a diminuição na arrecadação, a qualidade do
atendimento à saúde prestada pelo Ipsemg, principalmente no interior,
onde estão lotados dois terços dos servidores públicos do Estado,
deixa a desejar. Somos a favor de melhorias no atendimento à saúde
dos servidores públicos, com a criação de novas unidades de
atendimento e o não-fechamento das unidades já existentes.

É importante salientar que a estrutura do atendimento à saúde do
Ipsemg foi construída com a contribuição dos servidores, e não
podemos deixar que esse patrimônio caia nas mãos de empresas ou
grupos inescrupulosos que visam exclusivamente ao lucro. Grupos
interessados estão fazendo campanhas para que os servidores
contribuintes retirem a contribuição para a saúde do seu
contracheque. Não aceite, servidor. O Ipsemg é nosso. Mesmo que
você julgue não necessitar do atendimento à saúde pelo Ipsemg,
lembre-se de que milhares de colegas nossos têm essa assistência
como a única segurança para atendimento à sua saúde e de seus
familiares”.

O boletim termina, então, exortando à mobilização, convocando os
servidores a participar e orientando os do interior e da Capital a
procurar o Deputado de sua cidade ou região e mobilizá-lo para
auxiliar na tramitação, nesta Casa, dessa discussão e dessa proposta
que pretende rever a Lei Complementar nº 64/2002.

Gostaríamos ainda de falar da gravidade do problema. Para ilustrar,
queremos ressaltar que já foram fechadas 11 agências regionais do
Ipsemg em diversas cidades do interior, a saber: Machado,
Matozinhos, Caxambu, São Gonçalo do Sapucaí, Congonhas, Santos
Dumont, Além-Paraíba, Nanuque, Dores do Indaiá e Santa Maria do
Suaçuí. O Ministério Público, buscando salvaguardar os direitos dos
usuários do sistema de saúde do Instituto, propôs, em Governador
Valadares, uma ação civil pública objetivando evitar o fechamento da
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agência nesse Município.
Não bastasse o fechamento dessas diversas unidades no interior,

chegam-nos informações de que alguns postos de saúde do Ipsemg
na Capital correm risco de ser fechados, como está em vias de
acontecer com o posto de saúde da Gameleira, que efetua em média
4.500 atendimentos por mês, entre consultas e exames.

Gostaríamos, então, de registrar aqui essa mobilização que já está
em curso em todo o Estado por parte da Ascon visando proteger e
garantir o atendimento à saúde dos servidores de Minas Gerais. Muito
obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei nº 1.005//2007, da Deputada
Elisa Costa, ao Projeto de Lei nº 436/2007, do Deputado Leonardo
Moreira, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 17 de julho de 2007.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
891/2007, 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
Assuntos Municipais - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em
11/7/2007, do Requerimento nº 803/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
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Silva; de Política Agropecuária - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária,
em 12/7/2007, dos Requerimentos nºs 820 e 821/2007, da Comissão
de Direitos Humanos; de Saúde - aprovação, na 6ª Reunião
Extraordinária, em 12/7/2007, dos Projetos de Lei nºs 657/2007, do
Deputado Célio Moreira, 1.086/2007, da Deputada Maria Lúcia
Mendonça, 1.183/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho, e
1.202/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, e do Requerimento
nº 798/2007, do Deputado Jayro Lessa; do Trabalho - aprovação, na
14ª Reunião Ordinária, em 11/7/2007, dos Projetos de Lei nºs 814 e
1.100/2007, do Deputado Elmiro Nascimento, 1.078, 1.079 e
1.187/2007, do Deputado Fahim Sawan, 1.094/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro, 1.115/2007, do Deputado Deiró Marra, 1.146/2007, do
Deputado Antônio Carlos Arantes, 1.148/2007, do Deputado Eros
Biondini, 1.152/2007, do Deputado Padre João, 1.156/2007, do
Deputado Rômulo Veneroso, 1.179/2007, da Deputada Gláucia
Brandão, 1.185/2007, do Deputado Doutor Viana, 1.189/2007, do
Deputado Lafayette de Andrada, e 1.191 e 1.193/2007, do Deputado
Luiz Humberto Carneiro (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Agostinho Patrús

Filho, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 366/2003. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso
XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 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; 176/2007, do
Deputado Gustavo Valadares, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Santa Maria do Suaçuí o imóvel que
especifica; 318/2007, do Deputado Domingos Sávio, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Pimenta o imóvel
que especifica; 425/2007, do Deputado Leonardo Moreira, que torna
obrigatória a afixação em terminais rodoviários e estações ferroviárias
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de cartazes contendo termos relativos a transporte da Lei Federal nº
10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências; 722/2007, do Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Itaguara o imóvel
que menciona; 933/2007, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas os imóveis que
especifica; 1.014/2007, do Governador do Estado, que autoriza a
Fhemig a doar ao Estado o imóvel que especifica; 1.027/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Delta o imóvel que especifica; 1.028/2007, do
Governador do Estado, que dá nova redação ao parágrafo único do
art. 1º da Lei nº 7.013, de 22/6/77, que autoriza o Poder Executivo a
doar área de terreno ao Município de São Lourenço; 1.141/2007, do
Deputado Alberto Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Pains o imóvel que especifica; e 1.143/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Poços de Caldas o imóvel que especifica (À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos,

solicitando seja encaminhado à Superintendência da Polícia Federal
no Estado de Minas Gerais pedido de informação sobre a existência
de cadastramento neste órgão da empresa MultiService, prestadora
de serviços de segurança, com sede em Uberaba e filial em Ituiutaba.
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 a esta fase, a

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

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

Domingos Sávio, solicitando a inversão da pauta da reunião de modo
que os Projetos de Lei nºs 41, 11 e 1.016/2007 sejam apreciados,
nessa ordem, logo após a Proposta de Emenda à Constituição nº
19/2007. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
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que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição, mas que há para a
apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 41/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar o
imóvel que especifica com o América Futebol Clube. 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 41/2007 na forma do Substitutivo nº 1.
À Comissão de Fiscalização Financeira.

Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
11/2007, do Governador do Estado, que altera o § 3º do art. 16 - B da
Lei nº 7.772, de 8/9/80, que dispõe sobre a proteção, conservação e
melhoria do meio ambiente. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente opina
pela aprovação do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o
Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, reconheço que o projeto do Governador veio em boa hora,
porque promove a correção de um erro material contido na Lei nº
7.772, de 1980, a qual dispõe sobre a conservação e melhoria do
meio ambiente, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 15.972, de
2006. O projeto propõe uma nova redação ao § 3º do art. 16-B, que
diz respeito à atuação da Polícia Militar Ambiental.

É bom esclarecer, Srs. Deputados, telespectadores da TV
Assembléia, que tal alteração se faz necessária em face da incorreção
da redação atual que confere à Polícia Militar Ambiental a prerrogativa
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da fiscalização, embargo, autuação e interdição.  Essas atividades são
próprias dos órgãos ambientais - Igam, Feam e IEF -, que, mediante
delegação, podem conferi-los à polícia. Correta, portanto, a alteração
proposta.

Queremos destacar e elogiar o belo parecer feito pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que foi favorável ao projeto,
mas apresentou o Substitutivo nº 1. Destacamos que o Substitutivo nº
1 é interessante, principalmente o art. 2º da lei, que define o que é
poluição, acrescentando dispositivo específico sobre aquecimento
global, algo tão necessário no momento em que vivemos.

A segunda alteração incide no art. 5º da lei, que dispõe sobre as
atribuições do Copam na melhoria e conservação do meio ambiente,
incluindo sua atuação para formar consciência pública da comunidade
em geral sobre tal função.

Entendemos que, na questão ambiental, esse trabalho educativo
faz-se necessário, central. É importante que os órgãos públicos não
tenham só o afã de punir, de multar, mas também essa preocupação
educativa.

A terceira alteração refere-se ao art. 14, que trata de uma questão
muito polêmica e que tem de ser mais bem definida: a concessão de
incentivos fiscais, ajuda técnica e financiamento, na aquisição de
controle da poluição. É interessante que a alteração desse art. 14
define expressamente os equipamentos destinados à redução de
gases do efeito estufa. Isso é muito importante.

Aproveito a discussão desse projeto de questão ambiental para
trazer dois casos de Prefeituras. Aliás, trata-se de dois Prefeitos que
são contumazes violadores da questão ambiental, com condenações
por causa do desrespeito à questão ambiental.

Gostaria de dar ciência ao Plenário dos casos de duas cidades de
porte médio de Minas Gerais, cidades-pólo, e hoje, praticamente,
posso dizer que esses Prefeitos, também violadores de questões
ambientais, estão ilegalmente em seus cargos, à revelia de qualquer
aspecto legal. É o caso de Patrocínio e Manhuaçu.

É interessante que uma das causas do impedimento do Município de
Patrocínio é exatamente a violação de questão ambiental promovida
pelo Prefeito. E os dois Prefeitos foram condenados por processos
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anteriores aos atuais mandatos. No caso, um foi condenado há dois
mandatos anteriores, e o outro, a três mandatos.

Estou preocupado com a situação, pois esses dois Prefeitos já foram
condenados com trânsito em julgado e até hoje continuam em seus
cargos. O caso do Prefeito Júlio Elias, de Patrocínio, é interessante.
Apresentei ao Procurador-Geral Jarbas Soares uma certidão de
trânsito em julgado do processo.

Quero destacar que marquei uma audiência, praticamente num
prazo inferior a 24 horas, com o Procurador Jarbas Soares, que
estava viajando, mas concordou prontamente em receber-nos no final
do expediente, quando expôs o que deve ser a missão do Ministério
Público - esse Ministério Público que destacamos como fundamental
para a democracia em nosso país.

Ele também entendeu que, no caso de Patrocínio, havia
expressamente o trânsito em julgado da questão. A certidão emitida
pelo STJ estava clara, e eu levei a original. É interessante que, no
mesmo momento, de forma rápida, pedindo providência, mostrando
esse papel constitucional do Ministério Público, o Procurador-Geral
Jarbas Soares nomeou o Procurador Roberto Heleno para que
tomasse providência. O Procurador trabalha diretamente na sua
assessoria e, imediatamente, comprometeu-se a encaminhar o caso à
Comarca de Patrocínio, ao Promotor Rodrigo Taufic, para que fossem
tomadas providências.

É interessante que esse caso, acontecido há três mandatos,
envolvendo violações ambientais, licitações fraudadas e compra
superfaturada, já tem decisão do Supremo de que essa matéria
transitou em julgado. Hoje, o Prefeito de Patrocínio não é legítimo no
cargo que ocupa, está usurpando o cargo de Prefeito. Recentemente -
como estamos aqui, não quero dar o meu direito e quero ater-me ao
projeto que estou discutindo, da questão ambiental -, promoveu uma
grande violência. Para construir uma estrada, a que, se não me
engano, deu o nome de Aécio Neves ou Tancredo Neves, sem
parecer ambiental, devastou uma grande área de proteção nativa.

Quero registrar o apoio e a solidariedade na questão legal, na
questão específica do Procurador-Geral. As providências foram
tomadas, mas hoje fomos surpreendidos: o Promotor Rodrigo Taufic,
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da Comarca de Patrocínio, que tem competência legal para atuar no
cargo, devolveu o processo a Belo Horizonte, ao Coordenador do
Patrimônio Público, pedindo explicações, quando encaminhamos e
entregamos ao Procurador-Geral todas as provas necessárias e a
certidão de trânsito em julgado. Hoje - repito e insisto -, o Prefeito de
Patrocínio não tem legitimidade, é um usurpador do cargo que ocupa.

Estamos, desta tribuna, denunciando, mostrando à sociedade que
uma cidade importante como Patrocínio não pode viver numa situação
de ilegalidade, como se encontra, com o seu mandatário principal no
cargo irregularmente. Além do problema ambiental com o Prefeito,
Deputados e Deputadas, ele possui mais de uma dúzia de processos
no Tribunal de Justiça, do mandato atual, a propósito dos quais
queremos também providência do Ministério Público. Ele tem uma TV
- se não me engano, chama-se Verdes Mares, ou alguma coisa com
verde -, e comprou, com o dinheiro da Prefeitura, os equipamentos,
emprestando-os à TV; comprou uma grande área, de um quarteirão,
onde fez uma área de “show”, com o dinheiro da Prefeitura. Ele,
Prefeito Municipal, proprietário de uma TV municipal, não separa a
barreira tênue entre o privado e o público, mostrando que está
fazendo na vida pública o que devia fazer na privada. Isso não é
correto, perdoem-me o trocadilho.

Outra questão importante do Prefeito Júlio Elias: para premiar
contribuintes municipais através de sorteios, comprou motos e carros
da empresa do pai da sua esposa, sem licitação alguma, um
verdadeiro absurdo. Não contente com isso, pagou um “show” da
Ivete Sangalo, que aconteceu antes de ser Prefeito, com dinheiro da
Prefeitura, quatro meses depois, superfaturado.

Sr. Promotor Rodrigo Taufic, o posicionamento do Procurador-Geral
Roberto Heleno foi claro, o Prefeito é um usurpador do cargo. Então,
Sr. Promotor, aja de acordo com a lei, não mande nada para Belo
Horizonte, como o senhor fez esta semana, para tentar protelar ou
adiar que se faça justiça na cidade de Patrocínio. Isso é um
verdadeiro absurdo.

Estamos aqui cobrando uma atitude do Promotor da cidade de
Patrocínio, pois entendemos que tem sensibilidade quanto à questão
legal. Ele tem atuado em processos atuais do Prefeito, mas temos de
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nos lembrar que há um usurpador, alguém que não tem legitimidade
para ocupar esse cargo na cidade de Patrocínio.

Sr. Presidente, há também uma outra violação, ao ambiente. O Sr.
Sérgio Breder, Prefeito de Manhuaçu, usa muito agrotóxico. Essa lei
permitirá que a polícia atue nas suas fazendas. Esse cidadão, quando
Prefeito do Município, há 12 anos, juntamente com a empresa
Caparaó, foram condenados. Esse Prefeito deu as linhas públicas
municipais, sem licitação, a essa empresa. O Sr. Sérgio já perdeu
recursos, com decisão do ex-Presidente Marco Aurélio, no STF, há
dois anos. Essa sua condenação do mandato anterior transitou em
julgado.

Deputado Rêmolo Aloise, viemos aqui fazer um apelo. Já levamos
esse caso ao Procurador Jarbas Soares. Estamos pedindo ao
Promotor da cidade de Manhuaçu que entre com uma ação para
declarar a perda do cargo, porque esse Município, Deputado José
Henrique, tem também um usurpador do cargo, alguém que não tem
legitimidade para ser Prefeito.

Pedimos providências ao Ministério Público quanto a esse caso.
Levantamos questões atuais, recentes, que mostram que aquele que
não foi fiel ao povo, há 12 anos, não é fiel agora. Ele fez concurso,
mas não respeitou a ordem de classificação. Além disso, realizou
compras e licitações sem o devido processo legal. Pedimos ao
Ministério Público que afaste o Prefeito da cidade de Manhuaçu,
Sérgio Breder, que, diga-se de passagem, é o maior utilizador de
agrotóxico da região. Sabemos com toda a certeza, que, graças ao
projeto do Governador Aécio, ele será mais fiscalizado, para que não
faça mais isso.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Cumprimento V. Exa.
pelo pronunciamento que ora faz, denunciando irregularidades em
Municípios do nosso Estado. Infelizmente esse tipo de ato precisa ter
uma ação mais pronta, ágil e direta, e V. Exa. está-nos alertando, o
que faz muito bem.

Quero pedir vênia a V. Exa. para fazer registrar nos anais desta
Casa um voto de profundo pesar pelo falecimento do ex-Deputado
Paulo Carvalho, de Muriaé. Pesquisei e soube que ainda não houve
nesta Assembléia uma referência ao seu falecimento, ocorrido no
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último fim de semana. O Deputado Paulo Carvalho, do PMDB, foi
Prefeito de Muriaé e Deputado Estadual, colega de V. Exa. aqui nesta
Casa, quando prestou inestimáveis serviços à sua cidade e ao Estado
de Minas Gerais.

Por isso, gostaria que, dentro de seu pronunciamento, com sua
vênia, fosse feito esse registro, pois Paulo Carvalho foi um grande
homem público, cujo passamento precoce será sentido por muitos
anos na política mineira. É importante esta Casa registrar o
falecimento do Sr. Paulo Carvalho e que disso dê conhecimento à sua
família, esposa, filhos, porque esse cidadão trouxe grande benefício
àquela cidade e a Minas Gerais. Agradeço o uso do tempo de V. Exa.

O Deputado Durval Ângelo - Eu me alio ao pronunciamento de V.
Exa. Conheci o advogado Paulo Carvalho. Quando eu atuava na
Pastoral da Terra, ele foi nosso advogado, a pedido do Pe. Agostinho,
dos Sagrados Corações, quando uma violência atingiu a comunidade
do Triunfo, que foi inundada pela Barragem do Glória, em Muriaé.

Há 23 ou 24 anos, fizemos uma manifestação de solidariedade aos
atingidos daquela barragem. Cito o exemplo de um destemido senhor,
negro, forte, que carregava no sangue a marca dos quilombolas, o
signo da luta de Zumbi. Refiro-me ao Sr. Sebastião, que resistiu
contra a Companhia Força e Luz Cataguazes. O poder do exército, da
polícia, queria expulsar de lá as famílias, que tinham como advogado
o Sr. Paulo Carvalho.

Posteriormente, junto ao Deputado Raul Messias, acompanhamos
algumas ações do Prefeito Paulo Carvalho, que depois tornou-se
Deputado.

Portanto nada mais justo que, no momento em que vemos em
Patrocínio e Manhuaçu maus exemplos de Prefeitos, inclusive com
violações ambientais claras, destacarmos o exemplo de um homem
público digno, sério, entre outros nomes históricos do PMDB que
lutaram contra a didatura. Estou falando do advogado, Prefeito e
Deputado Estadual Paulo Carvalho. Com toda justiça, fazemos esse
destaque.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Agradeço a V. Exa.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria de terminar,

pois, conforme disse, não quero tomar muito tempo.
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Venho aqui elogiar a forma como fui recebido pelo Procurador-Geral,
a presteza na nomeação de um assessor para acompanhar. Entendo
que precisamos de um posicionamento mais incisivo do Ministério
Público das duas comarcas. Nos dois casos, só resta aos dois
Prefeitos que estão usurpando os cargos o “jus esperneandi” em
medidas e recursos protelatórios. É importante que o Ministério
Público das comarcas esteja inserido no mesmo contexto do
Ministério Público de Minas Gerais.

Se eles tivessem a preocupação de fazer uma pesquisa na
Promotoria de Crimes de Prefeitos - não gosto de usar o nome bonito
utilizado por eles, ou seja, “agentes públicos”, já que se trata de
crimes de Prefeitos, isto é, os Prefeitos é que continuam sendo
analisados. Os Prefeitos fizeram um movimento, por entender que a
denominação era agressiva e puseram “agentes públicos”, mas a
Coordenadoria continua sendo Coordenadoria das Promotorias de
Crimes de Prefeitos.

Como estava falando, se os Promotores das comarcas fizessem
uma pesquisa, veriam que esses senhores não se emendaram,
continuam violando questões ambientais, processos licitatórios, enfim,
continuam agindo com improbidade administrativa. Manhuaçu e
Patrocínio contam com excepcionais membros do Ministério Público e
do Poder Judiciário, tem-se destacado por terem esses órgãos
vinculados à comunidade, preocupados com o bem-estar do povo.
Porém, Promotores do Ministério Público de Manhuaçu e de
Patrocínio, nesse caso, a demora poderá representar omissão.

Lembremos a máxima tão conhecida de Rui Barbosa: “Justiça tardia
não é justiça, é injustiça”. Então, justiça já!

* - Sem revisão do orador.
 Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Fábio Avelar,
solicitando a inversão da preferência na votação do projeto, de modo
que o projeto original seja apreciado antes do Substitutivo nº 1. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a
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aprovação do projeto fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 11/2007 em sua
forma original. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.016/2007, do
Deputado João Leite e outros, que declara como Patrimônios
Históricos e Culturais de Minas Gerais os Mercados Distritais do
Cruzeiro e de Santa Tereza, no Município de Belo Horizonte. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto. A Comissão de
Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.016/2007

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art.1º - Ficam declarados patrimônios históricos e culturais de

Minas Gerais os Mercados Distritais do Cruzeiro, de Santa Tereza e
do Barroca, localizados no Município de Belo Horizonte.”.

Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Irani Barbosa
Justificação: Esta emenda pretende corrigir um lapso do Projeto de

Lei nº 1.016/2007, que deixou de mencionar o Mercado Distrital do
Barroca como objeto da pretendida transformação daqueles bens em
patrimônio histórico e cultural.

O Mercado Distrital do Barroca, situado na Avenida do Contorno nº
9.090, é também um local representativo da cultura mineira e ponto de
encontro marcante para os moradores da Capital. Assim como os
outros dois mercados, seu formato arquitetônico foge à estética
urbanística dos prédios ao redor.

É fundamental, portanto, que a meritória proposição inclua também
o referido espaço como patrimônio histórico e cultural dos mineiros.

EMENDA Nº 3
Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - Na inviabilidade de utilização dos mercados

distritais para os fins a que se destinam, poderá ser dada ao imóvel
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outra destinação.”.
Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Roberto Carvalho
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 Irani Barbosa, que recebeu o nº 2, e uma
do Deputado Roberto Carvalho, que recebeu o n° 3, e  que, nos termos
do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com
o projeto à Comissão de Cultura para parecer.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.337/2007, dos
Deputados Alberto Pinto Coelho e Getúlio Neiva, que autoriza o
governo do Estado a criar a Comenda Teófilo Ottoni. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais
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 turno
único, o Projeto de Lei nº 1.337/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 Educação opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 2º turno, o Projeto de Lei nº 76/2007 na forma do vencido em 1º
turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 Política Agropecuária opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao
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vencido em 1º turno. 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 2º
turno, o Projeto de Lei nº 153/2007 na forma do Substitutivo nº 1 ao
vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 Transporte 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 172/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º 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
Segurança Pública 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 328/2007 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas
nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação,
mas que há para a discussão das demais matérias constantes na
pauta.

- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada um por sua vez, em
1º turno, os Projetos de Lei nºs 457/2007, da Deputada Ana Maria
Resende, que cria a Notificação Compulsória da Violência contra o
Idoso e a Comissão de Monitoramento da Violência contra o Idoso;
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566/2007, do Deputado Fábio Avelar, que dispõe sobre a política
estadual de estímulo à construção de barragens e de desenvolvimento
econômico das regiões dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do
Norte de Minas; 708/2007, do Deputado Padre João, que dispõe sobre
a Política Estadual de Incentivo às Culturas da Floricultura e
Horticultura e dá outras providências; 752/2007, do Deputado
Sargento Rodrigues, que 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.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.182/2007, do Governador do Estado, que acrescenta dispositivo à
Lei 14.699, de 6/8/2003, que dispõe sobre formas de extinção e
garantias de crédito tributário e dá outras providências. 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 e pela rejeição da Emenda nº 1, da
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.182/2007

EMENDA Nº 2
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Acrescente-se à Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, que

dispõe sobre formas de extinção e garantias de crédito tributário e dá
outras providências, o seguinte art. 10-A:

“Art. 10-A - Os credores originários de precatórios de natureza
alimentar em atraso, com idade igual ou superior a setenta anos, terão
prioridade e preferência, para pagamento pelo Poder Executivo,
observada a disponibilidade de caixa do Tesouro Estadual.

Parágrafo único - A prioridade e preferência descritas no “caput”
deste artigo transferem-se, em caso de falecimento, aos meeiros ou
aos herdeiros, levando-se em conta a idade do credor originário.”.

Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Getúlio Neiva

EMENDA Nº 3
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Acrescente-se ao art. 10-A da Lei nº 14.699, de 2003, o seguinte
parágrafo:

“§ ... - O órgão pagador reorganizará a lista de precatórios,
adotando-se os critérios definidos neste artigo, levando-se em
consideração a idade do credor original.”.

Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Getúlio Neiva

EMENDA Nº 4
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 terão prioridade e
preferência para pagamento pelo Poder Executivo.”.”.

Sala das Reuniões, 17 de julho de 2007.
Elisa Costa
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
duas emendas do Deputado Getúlio Neiva, que receberam os nºs 2 e
3, e uma da Deputada Elisa Costa, que recebeu o nº 4, e que, nos
termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as
emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para
parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.221/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de São Vicente de Minas o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Questões de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. me

esclarecesse sobre o art. 100, §§ 7º e 8º, do Regimento Interno desta
Casa, que trata da convocação de autoridades. Queria que V. Exa. me
dissesse as autoridades que poderão ser convocadas pelas
comissões desta Casa, pelo Plenário ou por este Deputado,
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especificando. Indago a V. Exa. se, pelo art. 100, referente aos
parágrafos que mencionei, o Procurador do Estado pode ser
convocado para vir a esta Casa a fim de dar explicações.

O Sr. Presidente (Deputado Fahim Sawan) - Deputado Rêmolo
Aloise, o art. 100 diz o seguinte: (- Lê:)

“Às comissões, em razão da matéria de sua competência, da
matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua
constituição, cabe: VII - convocar Secretário de Estado, dirigente de
entidade da administração indireta ou titular de órgão diretamente
subordinado ao Governador do Estado para prestar, pessoalmente,
informação sobre assunto previamente determinado, sob pena de
responsabilidade no caso de ausência injustificada; VIII - convocar,
além das autoridades a que se refere o inciso anterior, outra
autoridade estadual para prestar informação sobre assunto inerente
às suas atribuições, constituindo infração administrativa a recusa ou o
não-atendimento, no prazo de 30 dias;...”.

Esta Presidência entende que a convocação do Procurador-Geral de
Justiça do Estado está prevista no citado inciso VIII.

O Deputado Rêmolo Aloise - Então V. Exa. entende que está no
Regimento que temos a prerrogativa de convocá-lo?

O Sr. Presidente - Essa autoridade está sujeita à convocação pelas
Comissões, na forma do inciso VIII do art. 100 do Regimento Interno.

O Deputado Rêmolo Aloise - Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria também que

essa Mesa explicitasse uma questão de ordem. Nesse mesmo critério
do art. 100, podem ser convocados servidores públicos da
administração direta e indireta, servidores efetivos ou não, policiais
civis e militares?

O Sr. Presidente - Deputado Durval Ângelo, também segundo o
inciso VIII, entende-se que poderiam ser convocadas outras
autoridades estaduais, estando, então, inclusos esses que V. Exa.
citou. A Constituição Estadual, Deputado Rêmolo Aloise, no art. 60, §
2º, IV também prevê essa convocação por parte da Assembléia, nas
suas comissões.

O Deputado Gilberto Abramo - Gostaria que constasse em ata, na
íntegra, a fala do Deputado Rêmolo Aloise.
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O Sr. Presidente - Ela será registrada na ata e publicada, Deputado
Gilberto.

O Deputado Rêmolo Aloise - Questão de ordem, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para questão de ordem, o

Deputado Rêmolo Aloise.
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, tenho uma dúvida para

ser esclarecida e gostaria que V. Exa. pudesse ter um pouco mais de
paciência com este Deputado. O art. 100 versa sobre as comissões. A
minha questão de ordem é referente ao Deputado. O Deputado, a
requerimento de Plenário, votado, pode fazer uso do art. 100, dos
incisos VII e VIII?

O Sr. Presidente - Deputado Rêmolo Aloise, Não há previsão
constitucional ou regimental para convocação da citada autoridade em
Plenário.

O Deputado Rêmolo Aloise - Agradeço a V. Exa.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, faço uma segunda

questão de ordem sobre a questão reincidente da segunda questão do
Deputado Rêmolo Aloise.

O Sr. Presidente - Sobre a mesma questão de ordem, Deputado, só
se pode manifestar uma vez.

O Deputado Durval Ângelo - Não. Gostaria de complementar. Se
não pode constar na íntegra na ata, V. Exa. poderia indicar à Mesa
que, como outras questões respondidas, essa fosse respondida por
escrito. Então, seria encaminhado à Mesa no mesmo teor. Não
constará na íntegra na ata, mas constará nas notas taquigráficas
publicadas no “Minas Gerais”, nos anais.

O Sr. Presidente - A questão será registrada e constará na ata,
conforme determina o art. 41 do Regimento Interno.

O Deputado Durval Ângelo - Sim, mas que seja encaminhada por
escrito, não na íntegra.

O Deputado Rêmolo Aloise - Complementando a questão do nobre
Deputado Durval Ângelo, solicitaria a V. Exa. que colocasse essa
questão de ordem que suscitei por escrito e a encaminhasse a este
Deputado.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Dr. Rêmolo
Aloise que, para que V. Exa. seja atendido por escrito, deve formalizar
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o requerimento, que será encaminhado ao Presidente da Assembléia.
O Deputado Rêmolo Aloise - Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão, a

Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação das
demais matérias constantes na pauta, mas que há para a continuação
dos trabalhos. Vem à Mesa requerimento do Deputado Ruy Muniz,
solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos
termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Doutor Viana. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
imprensa, telespectadores da TV Assembléia, funcionários da Casa,
público que nos vê das galerias, o projeto de lei complementar do
governo de Minas, tramitando nesta Casa, vem resgatar uma injustiça
para com os servidores designados do Estado que trabalham com
responsabilidade e esmero, cumprindo seus deveres. A maioria está
na Secretaria de Educação, alguns há mais de 20 anos, exercendo
cargos diversos, desde professores a auxiliares de serviço. São
servidores pais e mães de família, que possuem seus contratos
renovados anualmente, mas sem garantia de aposentar-se. Ninguém
pode imaginar a sensação de insegurança desses servidores.
Definitivamente, é uma situação que não pode continuar perpetuando-
se. A justiça tem que ser feita para esses servidores, dedicados
funcionários, especialmente da área da educação.

As administrações anteriores do Estado deveriam ter providenciado
a realização de concurso público ou a normalização dessa situação
em vez de continuar contratando ano após ano, descontando a devida
contribuição previdenciária, o que acarretou aos funcionários a ilusão
de uma aposentadoria tranqüila.

Desde o meu primeiro mandato nesta Assembléia Legislativa tenho
trabalhado para a solução desse problema, promovendo reuniões com
servidores designados de todas as secretarias, em especial com a
Seplag, e o governo.

Neste momento, o governo estadual, sensibilizado com a questão,
encontrou uma forma de corrigir a injustiça cometida contra os
referidos funcionários. Ter essa sensibilidade é o que pedimos à
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sociedade, à imprensa escrita, falada e televisionada, para entender
que o povo mineiro e os familiares dos cerca de 100 mil designados
necessitam da segurança, de saber que poderão aposentar-se como
qualquer cidadão deste Estado e do País, após anos e anos de
serviços prestados dignamente. Todos sabemos que o governo e a
justiça, na economia privada, são fiscalizadores dos patrões que não
registram seus funcionários. Portanto, como é que o governo poderia
continuar sem dar garantias aos seus servidores, milhares deles já
com tempo de serviço e contribuição para aposentar-se?

Matéria veiculada no jornal “Estado de Minas” de 16/7/2007 mostra
um equívoco quando afirma que o Ipsemg ficará ainda mais combalido
ao aceitar a aposentadoria desses servidores, o que não vai
acontecer, pois estes serão pagos pelo Tesouro Estadual.

Já a criação de uma Unidade de Gestão Previdenciária - Ugprev -,
prevista no projeto de lei complementar que o governo de Minas
enviou a esta Casa, é uma obrigação constitucional imprescindível
para que o Estado continue recebendo verbas do Orçamento da União
e também para que esteja apto a receber o registro previdenciário.
Essa Ugprev irá gerir os fundos previdenciários do Estado.

Esse projeto de lei complementar que vinculará os servidores
designados ativos e inativos ao regime de previdência do Estado é a
continuação do trabalho desenvolvido pelo governo de Minas para
resolver a situação do funcionalismo que nela se enquadra.

Aqui abro um parêntese para ressaltar o trabalho incessante e
incansável do hoje Vice-Governador do Estado, Antônio Augusto
Anastasia, que, quando era Secretário de Planejamento e Gestão,
sempre nos atendia e aos grupos de funcionários que ali levávamos
para discutir a situação. Ele sempre mostrava a vontade política do
governo de resolver o problema. Vamos, portanto, ter o sentimento da
lógica de solucionar uma situação que é injusta. Estamos buscando
essa conquista para os servidores, mas ela é também de todos nós,
que acompanhamos e trabalhamos no decorrer dos últimos anos em
busca de uma solução.

Queremos deixar registrado que daremos todo apoio ao trâmite
desse projeto de lei complementar, para que esses funcionários - e
olha que não são poucos - não sejam afastados do serviço público,
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depois de mais de 20 anos de dedicação e trabalho digno, e não
saiam de mãos abanando, sem direito a nada. O Estado seria
extremamente injusto se deixasse isso acontecer.

Quero informar que estamos também com encaminhamentos
bastante adiantados para solucionarmos os problemas de uma parte
dos funcionários desta Casa que se encontram necessitados de
regularizar a sua situação.

Há um outro assunto que quero destacar no dia de hoje. Ontem,
quando estive com o Senador Eduardo Azeredo, tomei conhecimento
do início das obras de duplicação da BR-040. Esse é um motivo de
grande satisfação, uma vez que essa rodovia, no trecho de Sete
Lagoas até o trevo de Curvelo, apresenta muitas dificuldades para o
tráfego. Têm acontecido acidentes com freqüência. Quero registrar
que ontem mesmo houve um acidente envolvendo três grandes
veículos: duas carretas e um ônibus, o que causou grande transtorno
para o trânsito na BR-040, próximo a Paraopeba. Portanto, esta é uma
boa notícia, pois teremos dentro em breve a recuperação dessa
estrada no referido trecho e sua duplicação. A construção de um novo
trecho facilitará o trânsito seguro de quem precisa trafegar por ela,
principalmente em direção a Brasília e ao Norte de Minas - pela 135 -
e a outras regiões.

Antes de encerrar, aproveito este momento em que estou na tribuna
para parabenizar o evento de ontem, quando esta Casa homenageou
Montes Claros por seus 150 anos. O requerimento foi de autoria do
Deputado Arlen Santiago. Temos um carinho muito especial por
aquela querida cidade e seu povo, por ter estudado ali, na Unimontes
e ter-me formado em medicina - fui da segunda turma da Faculdade
de Medicina do Norte de Minas. Temos um grande carinho, gratidão e
extraordinária admiração pela cidade de Montes Claros e por seu
povo acolhedor e hospitaleiro. Portanto, quero aqui também deixar
pública minha manifestação de aplauso, desejando muito sucesso,
desenvolvimento e progresso a essa cidade e à nossa Unimontes, que
tanto nos orgulha. Ela foi recentemente reconhecida como a segunda
melhor universidade do País, e esperamos que continue na busca
dessa excelência, quem sabe vindo a atingir em breve o primeiro
lugar, para orgulho e felicidade de todos nós.
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Queria registrar o momento de ontem, à noite, quando, deste
Plenário, Montes Claros foi ovacionada, engrandecida e reconhecida,
nesta Casa, pelos seus 150 anos de elevação à condição de cidade.
Eram essas as minhas considerações, Sr. Presidente.

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 - Uma boa tarde a todos os mineiros e
mineiras, aos Srs. Deputados e Deputadas, aos telespectadores da
TV Assembléia e ao Sr. Presidente.

Quero homenagear hoje, desta tribuna, nossa querida Minas Gerais
pelo seu dia. De acordo com a Lei nº 561 e o Decreto nº 1.238, de
1980, e o art. 256 da Constituição mineira, 16 de julho é o Dia do
Estado de Minas Gerais, data em que a Capital é transferida
simbolicamente para a nossa querida cidade de Mariana, onde ontem
ocorreu uma maravilhosa festa.

A cidade de Mariana, que completou, nesta segunda-feira, 311 anos,
foi a primeira vila, cidade e Capital do Estado. Pela importância
histórica da cidade, o Dia do Estado de Minas Gerais é comemorado
na data em que se celebra a criação do Município de Mariana.

Com a criação da Vila do Ribeirão do Carmo, em 1711, ficou
reconhecida a unidade política e administrativa de Minas Gerais como
capitania, encerrando o episódio de rebeldia conhecido como a
Guerra dos Emboabas. Mariana é o primeiro ato formal de aceitação
de nossa identidade política.

O saudoso Tancredo Neves, certa feita, disse: “Manter a pátria é
fazer a pátria; conservar sua independência é lutar pela sua
independência; garantir a sua riqueza é criar riquezas”.

Nada mais oportuno, portanto, Sr. Presidente, nesta data, que
lembrarmos a principal luta em curso em Minas hoje: a defesa de
nossas riquezas minerais.

Peço licença para reproduzir trechos das falas dos Prefeitos de Ouro
Preto, Ângelo Oswaldo, e de Itabirito, Juninho, em recente audiência
pública realizada aqui, nesta Casa. Falas estas que dizem respeito a
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essa importante luta, à defesa das nossas riquezas minerais.
Vejamos as palavras de nosso querido Prefeito Ângelo Oswaldo: (-

Lê:) “As nossas cidades históricas são mineradoras desde o tempo do
ouro. Participaram da primeira mineração de Minas Gerais, com ouro
e diamantes, no final do século XVII e ao longo do século XVIII. Hoje
quase todas são mineradoras de minério de ferro e têm, portanto,
sofrido todos esses embates da mineração”.

Minério - dizia o Presidente Artur Bernardes, acompanhado de seu
Secretário Clodomiro de Oliveira - não dá duas safras. Hoje podemos
dizer que sim, que minério dá duas safras. A Companhia Vale do Rio
Doce fechou as minas da Serra Geral, em Ouro Preto e Santa
Bárbara. Compartilhamos essas minas na Serra de Capanema. Elas
darão outra safra, porque o resíduo que está lá poderá ser minerado
futuramente. Haverá uma segunda mineração, mas não uma terceira.
Podemos dizer que minério não dá mais que duas safras. Por isso
temos de resguardar os interesses de nossos Municípios.

Precisamos preservar o patrimônio econômico da nossa população
e diversificar a nossa economia para conseguirmos sobreviver.

Essa preocupação vem do final do século passado, desde os anos
80 e 90. A partir da Constituição de 1988, temos lutado muito pelos
Municípios mineradores. E sofremos muito. Por exemplo, sofremos a
incompreensão do governo de Minas Gerais, na gestão do ex-
Governador Eduardo Azeredo, quando editou a Lei Robin Hood, que,
como diz o nome, roubou mesmo dos que tinham mais dinheiro e
pulverizou os recursos entre os que não tinham nada, empobrecendo
todos, atingindo os Municípios mineradores, comprometendo os
industrializados, simplesmente para “fazer média” com essa
quantidade enorme, 853 Municípios mineiros. E todos saímos
perdendo, já que é sempre o Município que perde no Brasil, em todas
as circunstâncias.

Montana, nos Estados Unidos, chegou a ser o 6º mais rico Estado
da federação americana, por ser minerador, mas hoje, exatamente por
isso, é o 6º mais pobre. E vemos que Minas Gerais, resolutamente,
caminha nesse sentido. No ano passado foram fechadas as minas da
Serra Geral, que compartilhavam receita com o Prefeito de Santa
Bárbara, e, neste ano, veremos fecharem-se as minas da Serra da
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Timbopeba, localizadas na extremidade da Serra Geral, Distrito de
Antônio Pereira, bem próximo de Catas Altas, Barão de Cocais e
Santa Bárbara.

A mineração avança, espalha-se; há expansão e, é claro, todo o
distúrbio que a acompanha. São milhares de pessoas, 5 mil, 6 mil que
chegam de uma só vez.

A mineração do ouro nos deu o barroco - assim, pelo menos temos
um patrimônio cultural reconhecido até como monumento da
humanidade, considerando-se Ouro Preto, Diamantina e Congonhas,
por inscrição na lista da Unesco -, e a mineração do ferro está-nos
dando o barraco, ou seja, favelamento, expansão desordenada,
multidões correndo de um lado para outro, tragédia nas nossas
cidades, pois atraem populações com a promessa de trabalho nesses
grandes canteiros, que vão desaparecer rapidamente e criar emprego
apenas para 200, 150 ou 100 pessoas, já que a automação elimina
qualquer possibilidade de geração efetiva de emprego.

A nossa situação é bastante grave. Temos perdido muito e não
temos assistido a uma participação, como esperávamos, de todas as
forças, de todas as vertentes mineiras, incluindo o governo do Estado.
Como bem diz e lembra o Prefeito Ângelo Osvaldo: ‘Queremos ver o
Governador Aécio Neves mais empenhado nessa pauta’.

Assim, aguardamos uma posição mais contundente, um choque de
presença do Estado de Minas Gerais nessa questão, porque não
podemos ficar sozinhos. Esse é um assunto de interesse do Estado.

Só nessa diferença de recolhimento da CFEM, em que temos
R$2.000.000.000,00 em pauta, o Estado de Minas tem
R$400.000.000,00 a receber, além dos recursos que virão para todos
os Municípios mineradores de Minas. O próprio Estado, com 23% da
CFEM, tem R$400.000.000,00.

Temos que mobilizar todas as forças. Já me manifestei disposto a
levar esse assunto à ONU e à Unesco, porque, se a Vale do Rio Doce
é a primeira mineração do mundo, também tem que respeitar os
monumentos do mundo que estão dentro do Brasil, tem que
reconhecer o que está fazendo com os Municípios de Ouro Preto e de
Mariana, que, aliás, é a cidade primaz de Minas Gerais.

Agora, no próximo dia 16, comemoraremos o Dia de Minas Gerais
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em Mariana, transferindo simbolicamente a Capital de Minas Gerais
para lá, porque foi lá que começou a civilização mineira com a eleição
da primeira Câmara Municipal em 1711, com a criação da Vila do
Ribeirão do Carmo, depois cidade de Mariana.

E já estamos sentindo que há um grande desconforto, que há
grandes movimentos entre os ambientalistas, entre as pessoas que
militam na área da cultura, entre as pessoas que exercem plenamente
a sua cidadania, entre as pessoas que têm representação nas
Câmaras Municipais, nas associações de moradores, nos sindicatos
em nosso Estado. Já estamos sentindo que na imprensa do interior de
Minas há interesse por esse assunto.

Todos querem saber o que, afinal, está acontecendo, que história é
essa de as mineradoras deverem R$2.000.000.000,00 aos Municípios
mineradores mineiros, ao Estado e ao País. Que história é essa de
R$300.000.000,00 estarem agora em discussão, em um processo
tramitando no STJ, que foi julgado favoravelmente ao Departamento
Nacional de Produção Mineral - DNPM - e à Associação dos
Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig -, propositora dessa
ação?

Sabemos que o Prefeito Olímpio, já falecido e saudoso líder de
Itabira, e que chegou a ser Deputado Federal e Presidente da
Associação Comercial de Itabira, lançou a campanha Itabira 2025,
ainda nos anos 90. Sabe-se que, em 2025, naquele Município, está
prevista a exaustão da mineração de minério de ferro. Podem
continuar com a mineração de esmeraldas, por exemplo, mas o
minério de ferro estará praticamente esgotado por volta de 2025.”

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Caro Deputado Carlin
Moura, cumprimento-o por esse pronunciamento, especialmente no
que tange à vocação minerária de Minas Gerais e ao sofrimento dos
Municípios, que um dia sonharam em ter uma reposição, como têm os
Municípios inundados. Estamos frustrados. V. Exa. está tocando em
um assunto sobremaneira importante para os Municípios mineradores
de Minas Gerais. Falo com conhecimento de causa. Quando o
Secretário Gil César Moreira de Abreu iniciou o trabalho para criar o
Fundo Nacional de Exaustão Mineral, estive com ele em Brasília
várias vezes para tentar aprovar essa lei no Congresso Nacional. A
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idéia é originária de Minas Gerais, com Gil César Moreira de Abreu,
Secretário de Estado. Veja a nossa frustração: o Município de Teófilo
Otôni, que faz parte importante do grupo das cidades mineradoras,
recebe desse fundo, em média, R$6.000,00 por mês.

O que está acontecendo é um absurdo, e V. Exa. merece meu
aplauso e meu apoio por essa defesa que faz. Os Municípios
mineradores de Minas o agradecerão por tomar essa posição, que
tem meu apoio nesta Casa.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte do nobre Deputado
Getúlio Neiva, e convido-o a fazer parte e discutir com a Frente
Parlamentar em Defesa dos Municípios Mineradores.

Passo, agora, a reproduzir algumas reflexões do Prefeito de Itabirito
e Presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas
Gerais - Amig -, Waldir Silva Salvador de Oliveira, nosso querido
Juninho, que também, brilhantemente, aponta essa grande
controvérsia e luta de Minas Gerais hoje.

Diz o Prefeito Juninho. (- Lê:)
“Após a Constituição de 1988, os Municípios mineradores passaram

a ter direito à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Mineiras - CFEM. Apesar de as mineradoras afirmarem que não se
pode comparar CFEM com “royalty”, ela tem o mesmo objetivo do
“royalty”, ou seja, o de remunerar os bens minerais do País que
vendemos às mineradoras para que os coloquem no mercado - elas
apenas os beneficiam. O grande dono da riqueza mineral é o País. A
CFEM é nada mais nada menos que o preço da matéria-prima que
entregamos às mineradoras para que a beneficie e a venda no
mercado como “commodity” mineral. A alíquota vai de 0,5% a 3% do
faturamento líquido, sendo que a alíquota para o minério de ferro é de
2%. A maioria das alíquotas fica em 2%.

Após a regulamentação da CFEM em 1990, de lá para cá houve
muitas transformações no segmento mineral brasileiro. A grande
mudança deu-se com a monopolização das mineradoras,
especialmente as de ferro, pelo Grupo Vale do Rio Doce. Depois que
a Vale comprou mais de 80% das grandes empresas que exploram o
minério de ferro e outros minerais no País, passou a impor o preço da
nossa “commodity” no mercado mundial. A Vale soube negociar,
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impor o seu preço no mercado mundial e observar que principalmente
os países asiáticos, China e outros, que consomem absurdamente,
tinham de pagar por essa grande riqueza do Brasil.

Mas não foi dada àqueles que detêm a riqueza, ou seja, aos
Municípios, aos Estados e ao País, a mesma oportunidade para
enriquecerem-se junto às grandes companhias. Basta dizer que hoje
aproximadamente 80% de toda a produção de minério de ferro
brasileiro é exportada. Como é exportada, é desonerada de ICMS.
Sendo assim, não temos esse recurso.

O Município de Itabirito, por exemplo, recebe apenas 15% de ICMS
oriundo da mineração, pois os outros 85% são desonerados.

Continua o Prefeito juninho a dizer: “Salienta-se que a CFEM é
muito diferenciada do “royalty” do petróleo. Além de ter uma
contribuição diferenciada, de 5% a 10% do valor de pauta definido
pelo mercado mundial de petróleo - pega-se o preço de referência e
aplica-se de 5% a 10% dele -, o impacto ambiental é muito menor,
pois as plataformas ficam em alto-mar, diferentemente dos Municípios
mineradores, onde abrimos a janela e vemos as minas a quatro ou
cinco quarteirões de nossas casas. E a contribuição é de apenas 2%
sobre o faturamento líquido.

Ainda, a Petrobras tem outra grande contribuição. Boa parte do que
ela explora e refina fica no mercado brasileiro, transformado em
gasolina e óleo diesel, gerando ICMS para o mercado interno e
enriquecendo muito o Brasil. Isso é diferente no caso da produção de
minério de ferro e de outros produtos que são exportados.

O único jeito de fazer com que as empresas mineradoras e a Vale
do Rio Doce se relacionem razoavelmente com os Municípios é
mudando a legislação. O dia em que tivermos uma contribuição justa
pelo subsolo, não precisaremos mais pedir esmola de recurso de Lei
Rouanet, de Fundo da Infância e da Adolescência etc”.

Essas são as sábias palavras do Prefeito Juninho. Podemos ter uma
remuneração justa, assim como os Municípios de petróleo e gás do
Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que têm uma relação apenas de
cordialidade e respeito, e não de subserviência ou de pedido de
esmola à Petrobras ou a quem quer que seja. Daí a necessidade de
mudar a legislação referente à CFEM, o que é muito bem lembrado
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pelo ilustríssimo Prefeito de Itabirito e Presidente da Amig, o nosso
querido Juninho.

Mineração não são as mineradoras. Mineração é o subsolo, o meio
ambiente, as cidades, os “royalties”, os empregados. O conjunto de
tudo isso é mineração. Alguns têm o vício de dizer que mineração
brasileira são as empresas mineradoras. Ora, antes da mineração
existe o subsolo. Somente graças ao subsolo existem as mineradoras.

Então, com essa mudança de conceito e acreditando que a
mineração somos todos nós, agentes nela envolvidos: mão-de-obra,
meio ambiente, projetos sociais, impacto social, impacto das
implantações e tudo o mais.

Devo esclarecer aos interessados que o inteiro teor das
intervenções proferidas pelos convidados e ilustres Prefeitos das
cidades mineradoras, na audiência pública realizada nesta Casa,
poderá ser consultado em nosso “site”: “www.carlinmoura.com.br”.

Quero dizer aos ilustres mineiros e mineiras que no dia em que
comemoramos - no caso, ontem - o Dia de Minas Gerais, precisamos
aproveitar para realizar uma grande cruzada em defesa dos nossos
Municípios. Não podemos permitir que com o nosso principal
patrimônio mineral - o nosso minério e o subsolo - somente as
grandes mineradoras tenham os seus lucros.

Não somos contra os lucros das mineradoras, mas a favor de que
esse lucro seja devidamente compartilhado com o povo sofrido das
Minas Gerais. Não podemos permitir que uma mineradora explore as
riquezas de um Município por 20, 30, 40 anos, e vá embora, deixando
de lembrança somente um retrato na parede, como já dizia o nosso
querido Carlos Drummond de Andrade. A luta pelo recebimento da
dívida das quatro mineradoras de Minas Gerais, na ordem de
R$2.000.000.000,00, tem de envolver todos os parlamentares desta
Casa, e tem de haver um posicionamento firme do Governador Aécio
Neves. O Governador tem sido tão firme na defesa do pacto
federativo, e tem de ser firme também na cobrança da dívida das
mineradoras para com os Municípios de Minas Gerais. Vamos discutir
com o conjunto dos Deputados desta Casa para que possamos fazer
também uma frente parlamentar em defesa dos Municípios mineiros,
das nossas riquezas e do nosso patrimônio mineral. Viva Minas
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Gerais, viva o povo de Minas Gerais, viva às nossas riquezas!
* - 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 - Caro Presidente dos trabalhos,
Deputado Fahim Sawan, é uma alegria tê-lo comandando o processo
na Assembléia. Estamos chegando ao final do semestre e, na próxima
semana, deveremos entrar em recesso. Cabe a mim, nesta hora,
agradecer especialmente ao Deputado Adalclever Lopes, Líder do
meu partido, os espaços que me abriu nesta Casa e pela segurança
que me deu para as ações que propus e para as defesas que fiz;
agradecer ao Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia, a coragem de enfrentar as dificuldades e determinar a
força e o tamanho exatos do Poder Legislativo de Minas Gerais;
agradecer também a grandeza de trato, sobretudo a lucidez, do nosso
Líder, Deputado Mauri Torres; agradecer aos companheiros
Deputados, que se transformaram em amigos, ao longo deste primeiro
semestre. E tentar colocar, de forma mais clara, para a sociedade
mineira, as transformações que foram processadas, na Assembléia,
em relação ao Ministério Público do nosso Estado.

Os Deputados sofreram, nos últimos tempos, uma campanha
sistemática de imprensa, monitorada e instrumentalizada pelo
Ministério Público não apenas no sentido de deter a nossa ação, que
pretendia melhorar, sobretudo dar melhores condições de trabalho à
Justiça do nosso Estado, impedindo que o Ministério Público continue
a praticar os seus exageros e desmandos - por uma parcela pequena,
é claro. Temos de analisar esse aspecto, porque dúvidas
permanecem em função da má informação.

Não temos hoje, no Estado, Deputado Fahim Sawan, uma opinião
pública bem formada; temos uma opinião publicada, aquela que a
imprensa quer fazer, que diz que é verdade, mas é apenas meia
verdade, e que é dezenas de vezes pior que a mentira.
Lamentavelmente, como jornalista que sou, profissional formado pela
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UFMG, tenho de lamentar a postura de alguns companheiros de
jornalismo, que recebem a matéria pronta, talvez até em disquete,
fornecida pelo Ministério Público, e a divulgam na íntegra, nos jornais
do nosso Estado, na defesa de interesses que não são os do povo
mineiro.

O que os Deputados pretenderam com as modificações aprovadas?
Pretenderam dar ao Ministério Público, mas sobretudo à Justiça,
condições para melhor ministrar os aspectos judiciais e impedir que
reputações, honras e, acima de tudo, mandatos sejam feridos e
enlameados pela falta de escrúpulos, pela saga da tentativa de buscar
holofote dos juvenis Promotores de Justiça, ainda imberbes alguns
deles, despreparados para o cargo.

Porque o digo dessa maneira? Conforme me confessava um
companheiro, médico, Deputado, está cientificamente comprovado
que a sabedoria só se alcança depois de uma determinada idade.
Infelizmente, temos de pensar sobre algumas verdades nas quais
muitas pessoas não querem pensar. Lembro-me de Fidelcino Viana,
Presidente da Codevale, quando falava: “Ah, se os jovens soubessem
e se os velhos pudessem!”. O que queria dizer Fidelcino Viana? Que,
ao longo da nossa vida, acumulamos um cabedal de conhecimentos.
Temos fome de verdade e de informação, mas só adquirimos
equilíbrio a partir de uma determinada idade, lamentavelmente.

Seria bom que uma criança de 10 anos já tivesse equilíbrio, tal como
seria bom um jovem de 20, 25, 30 anos, com aquele calor e com
aquele fogo, tivesse o equilíbrio da sabedoria salomônica dos mais
velhos, dos mais experimentados, dos que sabem separar o joio do
trigo, da mesma forma que sabem que a vaidade, toda ela, é vã
quando não se busca a satisfação de toda a sociedade, quando se
busca apenas revelar um talento individual ou a busca exasperada de
sucesso a qualquer preço.

Meus amigos, companheiros, Deputados, Deputadas, o que fizemos
nós ao aprovar uma nova legislação para o Ministério Público?
Primeiro, satisfazer o desejo, a vontade natural dos Promotores de
Justiça de terem aumento salarial de 15%. E por que concedemos? O
PT até foi contra a aprovação desse aumento de 15%, aliás foi a única
bancada contrária a esse aumento. Por que concedemos os 15% de
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aumento de salário para os Promotores de Justiça, que já ganhavam
mais de R$20.000,00? Porque não cabe ao Poder Legislativo obliterar
campanha salarial de outro órgão pertencente a outro Poder.

O Ministério Público tem seu orçamento próprio. Temos de permitir
que façam o que quiserem de seu dinheiro. Não cabe a nós,
Deputados, metermos o “bico” no Ministério Público para dirigir sua
casa, mas cabe a nós uma série de questionamentos. Por exemplo,
são autorizadas as escutas telefônicas feitas de nós, Deputados, e de
outras pessoas da sociedade, até de alguns marginais, sem que se
clareie, de forma definitiva, se houve ou não autorização judicial?
Cabe ao Ministério Público manter em seu primeiro andar, aqui na Av.
Álvares Cabral, aproximadamente no nº 1800, escuta telefônica?

Precisamos fazer essa pergunta, da mesma forma que precisamos
perguntar por que estamos levando tanta porretada do Ministério
Público e da imprensa, instrumentalizada pelo Ministério Público, com
as informações fornecidas por este.

Todavia, Sr. Presidente, todos nós, de forma simpática, agradável,
delicada, nunca obedecemos ao art. 100 do nosso Regimento, nem ao
que prevê a Constituição e que nos possibilita convocar para virem
aqui os Promotores pedófilos, ladrões e processados. É o caso, por
exemplo, do Promotor de Itambacuri, que tombou o carro e matou
três, mas a imprensa não noticiou o fato, e assim ninguém conhece o
processo.

Não estamos fustigando o Ministério Público! Temos o direito de
convocar seus membros que tenham cometido equívocos, enganos,
exageros para virem a esta Casa, sobretudo à Comissão de Direitos
Humanos, explicarem-se perante à opinião pública. Entretanto, nunca
o fizemos, pelo menos nesta legislatura. Estou aqui desde o início
dela, e sei que nunca fizemos isso. É assegurado à Assembléia
Legislativa convocar qualquer autoridade para prestar esclarecimentos
acerca de suas ações.

O que fizemos? Tentamos normatizar, reequilibrar, dar noções
bastante seguras de hierarquia e de disciplina, a fim de que a briga
política externa e interna do Ministério Público não maculasse essa
instituição. Todos nós, enfim, o Brasil inteiro precisa dessa instituição,
mas ela tem de ser séria, competente e, sobretudo, sábia.
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Graças a Deus, a nossa Justiça é equilibrada e tem sapiência, já
que derrota 90% das proposições feitas pelo Ministério Público: 80%
em Minas, no Tribunal de Justiça, e 10% em Brasília. A Justiça de
Minas Gerais pode ficar a reboque do Ministério Publico? A Justiça
mineira pode ficar sujeita à ousadia desnecessária, desmedida e
imprudente do Ministério Público? Penso que não.

Esta Casa fez uma homenagem ao Ministério Público, ao conceder
um aumento de 15% nos salários, nas gratificações. Agimos assim
porque não queremos nos intrometer em assuntos que não nos dizem
respeito. No entanto, quem faz lei - perdoem-me, Srs. Promotores de
Justiça juvenis -, é o Deputado, a Assembléia. Diante disso, os
senhores não podem continuar fazendo leis.

Há pouco, estive com três Prefeitos, a quem dei o seguinte
conselho: não assinem Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Se
o fizerem, serão réus confessos, numa situação em que, quase
sempre, passa-se por cima da lei, já que ordens dadas por
Promotores de Justiça a Prefeitos para comprarem isso ou aquilo,
fazerem esta ou aquela obra extrapolam não só os limites do bom
senso, mas também a competência do Ministério Público.

No interior, os pobres Prefeitos estão sofrendo com a perseguição
sistemática do Ministério Público, que ordena que façam obras, redes
de esgoto e pontes, além de determinar a compra de remédios, o que,
aliás, não é da competência do Município, já que há uma tabela, uma
listagem adquirida pelo Município, outra fornecida pelo Estado e outra,
pelo governo federal. Todavia, o Promotor determina, o pobre do
Prefeito corre para comprar e acaba caindo nos limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Por que os jovens Promotores agem assim? Porque o próprio
Ministério Público de Minas Gerais - estarreçam-se todos -, há quatro
anos, extrapola, ou seja, não cumpre a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Portanto, não estão nem aí para o fato de o Prefeito ter de
extrapolar ou não os limites de gastos previstos na referida lei.

Por esse motivo, Prefeitos do interior de Minas Gerais, não assinem
TAC. Deixem o processo ir para a Justiça, onde há o equilíbrio da
sapiência.

Se o Sr. Prefeito está fazendo alguma besteira ou alguma coisa
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errada, vai levar chumbo, mas se o senhor estiver certo e convencido
disso, o Promotor não pode exigir que a Prefeitura faça aquilo que não
está na sua competência. O Promotor não pode exigir que o Chefe do
Executivo municipal, estadual ou federal faça algo contra a lei ou
contra os limites da sua competência.

Assinar TAC é perigoso, é assinar sentença de morte e correr riscos.
Nos vários rincões das muitas Minas Gerais, não existem advogados
suficientes ou entendedores, de forma profunda, dos direitos
administrativo e constitucional para orientar os Prefeitos sobre o que é
ou não legal.

Deixem correr para a Justiça, pois a Justiça é sábia. Os Juizes e os
Desembargadores têm aquele conhecimento que a realidade lhes
deu. Mas os jovenzinhos, aqueles impúberes e juvenis Promotores
que nunca trabalharam como advogados nem enfrentaram o
contencioso, apenas fizeram um concurso, nada sabem a respeito do
funcionamento da Justiça e do direito. Esses, sim, lamentavelmente, é
que criam problemas para a Justiça de Minas e do Brasil. Aliás, os
exageros que eles cometem é que foram combatidos por esta Casa, e
lá estávamos nós, Deputados, para defender desta tribuna a
regularização do funcionamento do Ministério Público. Fomos parar
nas páginas do maior jornal dos mineiros, em uma foto bonita e
colorida.

Fica aqui o meu questionamento a respeito do que realmente quer o
Ministério Público. Os Promotores estão ganhando mais do que os
Juízes e o dobro do que ganham os Deputados. O dobro do salário
dos Deputados e mais do que recebem os Juízes. O que querem?
Parece-me que querem um poder, já que o Ministério Público não é
um poder, apenas um órgão do Poder Executivo. Órgão esse auxiliar
da Justiça.

O Ministério Público está querendo tornar-se o quarto poder, mas,
de que forma, se o quarto poder já é da imprensa? A imprensa está
trabalhando muito juntinho ao Ministério Público e repetindo tudo o
que ele diz, ao invés de criar matéria, fazer investigação e buscar
notícia. A imprensa está repetindo aquilo que o Promotor de Justiça
colocou no disquete e mandou para o jornal. O quarto poder foi
dividido, já que, hoje, ele é ocupado pela imprensa e dividido com o
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Ministério Público.
O Ministério Público se transformou num redutor de despesa para as

empresas jornalísticas. Não há necessidade de haver jornalista.
Jornalista para quê?

A notícia a respeito de Getúlio Neiva, no domingo, por exemplo, é
cópia “ipsis litteris” do que está escrito no processo iniciado contra
este Deputado pelo Promotor de Justiça. O rapaz que escreveu o
referido artigo nem precisou trabalhar, apenas copiou as palavras do
Ministério Público. Fato é que o referido jornalista não leu, lá na frente,
a defesa que foi feita e não deu o direito de resposta. Se ingressarmos
na Justiça, também não vai ser possível a exceção da verdade,
proclamada na Lei nº 5.250, que é a Lei de Imprensa.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, estamos vivendo uma situação
muito complicada, mas, graças a Deus, esta Casa, por 52 votos, uma
maioria mais do que absoluta, fez a institucionalização do Ministério
Público. Temos aqui um amplo e bem justificado relatório sobre as
emendas que apresentamos.

Irei publicá-lo no meu jornalzinho. Na minha cidade e em Araxá
circulam apenas 100 exemplares do “Estado de Minas”, mas em Poté,
Ladainha e Sucanga, zero. Como lá ninguém lê, farei meu jornalzinho,
que tem boa circulação e 10 mil exemplares - na próxima tiragem terá
20 mil exemplares. Está aqui o meu informativo. Daremos as
informações do que a Assembléia fez. Temos um relatório completo,
Sr. Presidente, mostrando em detalhes o que é o Projeto de Lei
Complementar nº 17, as regras de transparência e de publicidade, os
inquéritos civis, as ações na internet, as inspeções, a eficiência e
eficácia da lei que aprovamos, a questão das CPIs, os atrasos e as
perdas de prazo, enfim, o controle social, o objetivo de concedermos
aumento para que cada comarca do interior de Minas tenha um
Promotor de Justiça. Estamos criando condição para que todas as
comarcas tenham Promotor de Justiça, e a imprensa vem dizer que
estamos querendo acabar com o Ministério Público. Estamos criando
condições para que todas as cidades de Minas Gerais tenham um
Promotor de Justiça; estamos ampliando o mercado de trabalho para
esses profissionais.

Sr. Presidente, peço vênia para continuar meu pronunciamento,
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porque esse assunto é de soberba importância.
Vamos listar. Vejam: é mentira quando falam que estamos querendo

criar foro privilegiado para os Deputados. É mentira do jornalista,
mentira do jornal, mentira do Promotor de Justiça que falou isso,
mentira de todos aqueles que tentaram denegrir a reputação dos
Deputados desta Casa. São mentirosos. Na verdade, o que esta Casa
fez, Sr. Presidente, foi apenas mudar a iniciativa do processo, e não o
foro privilegiado. Os Promotores têm foro privilegiado. Os Deputados
já têm foro privilegiado. Mas a farsa que se montou da instrumentação
feita pelo Ministério Público é de que criamos um foro privilegiado.

Pelo amor de Deus, estudem os livros de direito! Estudem,
Promotores; vão estudar, meus meninos, vão aprender, para depois
conversar fiado. Estudem. O que nós fizemos foi pura e simplesmente
mudar a iniciativa do processo, trocar de mãos, ou seja, tirar das mãos
de alguns poucos irresponsáveis e incompetentes para passar para as
mãos daquele que deve julgar e tem sabedoria, que é o Procurador-
Geral - é entregar nas mãos de pessoas mais equilibradas.

Vejam, senhores, como a farsa se completa e podemos
desmascará-la. Por quê? Quem são os beneficiados com essa
mudança que fizemos? Quem são os maiores beneficiados? Vamos
ler: o Presidente do Tribunal de Justiça, o Presidente do Tribunal de
Justiça Militar, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o
Presidente da Assembléia Legislativa, o Governador do Estado, o
Vice-Governador, o Advogado-Geral do Estado, os Secretários de
Estado, os Deputados e os Conselheiros do Tribunal de Contas.
Somando, totalizam 106 pessoas. Dessas 106, 32 já tinham esse
direito.

Agora, quem foram os mais beneficiados? Os 1.823 Juízes e
Promotores de Justiça foram beneficiados pelo que a imprensa diz
que é foro privilegiado. Na realidade, não é, mas sim, iniciativa de
processo. Saímos com os nossos retratos estampados em todos os
jornais, enxovalhados pela imprensa mal-formada e mal-informada.

Como  dizia Francelino Pereira - aliás, não quero repetir, mas só
citar -: que País é este? Que País é este onde a mentira deslavada e
sem-vergonha prevalece sobre a verdade, e a mídia é instrumento do
Ministério Público para economizar pagamento de salário de jornalista
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investigativo? Ninguém investiga nada. O Ministério manda pronto o
disquete, com as informações do que deseja mostrar. Pergunto-me,
Sr. Presidente, se tem importância ou não informar isso à população.

Hoje alguns Deputados e companheiros nos pediam para deixar
passar o recesso para discutirmos esse assunto. Além disso, esperar
o Governador chegar para verificar se cederá à pressão do Ministério
Público e vetará uma parte ou todo o projeto.

Digo a V. Exa. que confio nos meus companheiros de Assembléia,
na coragem dos Deputados e em mais ninguém. Não sei o que
acontecerá. A minha impressão, Sr. Presidente, é diferente. Numa
reunião da qual participamos hoje, Deputados diziam que estamos
ganhando a briga. Não estamos ganhando briga alguma. Pelo
contrário, a imprensa e o Ministério Público aproveitarão o recesso
para arrebentar conosco. Este é o espaço que temos: a TV
Assembléia. Quer dizer, único espaço democrático que podemos usar
à vontade para explicar o que está acontecendo nesta Casa. Há
jornalistas sérios em Minas Gerais. Conheço alguns. Um dia direi
quem são. Todavia, há impúberes e juvenis jornalistas que se põem
ao lado dos também impúberes e juvenis Promotores de Justiça, que,
com preguiça de trabalhar, copiam o que o Promotor manda por
disquete para imprimir, como se fosse matéria feita, trabalhada.

Diga-se de passagem, meu caro Deputado Rêmolo Aloise, com os
salários que os jornais pagam fica difícil trabalhar. Os jornalistas são
massacrados. Que salariozinho vagabundo, o dos jornalistas de Minas
Gerais! Uma atividade tão nobre precisaria ser mais bem
recompensada. Há jornalista que é obrigado a ter dois ou três
empregos para sobreviver. Isso é um absurdo. Se juntarmos o salário
de todos os jornalistas que trabalham nesta Casa, não chegará ao de
um Promotor. Quer dizer, com o salário de um Promotor de Justiça dá
para pagar todos os jornalistas que aqui estão. Isso é brincadeira. É
um absurdo o que acontece.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, até pela bitola do Regimento, que
nos manda parar às 16h30min, dizendo que não pode, e que o art. 70
pode ir até às 18 horas. Puxa vida! A democracia é uma planta tênue,
que precisa ser irrigada todos os dias e toda hora. Este é o espaço do
regador. Devemos regar dia a dia a nossa plantinha da democracia
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tênue, que pode morrer se permitirmos que ações como essa do
Ministério Público continuem a acontecer - ministério que é o quarto
poder.

Li artigo de uma Promotora de Justiça que foi publicado no jornal
“Hoje em Dia” - aliás, esse jornal abriu espaço para ela -, que se
chama “Segurem o Promotor”. A impressão que nos dá é esta:
segurem o Promotor para não fazer besteira. Ela escreve aqui que a
instituição ministerial funciona ao lado dos três Poderes. Ao meu lado
não foi, pois até hoje só me ferrou, como Executivo; só me ferrou,
como Deputado.

Quer dizer, quando eu estava no Executivo, não estava ao meu
lado; quando estou no Legislativo, também não está ao meu lado. Mas
está ao lado dos três Poderes da União - Executivo, Legislativo e
Judiciário -, garantindo o equilíbrio

Ah! É o Ministério Público que garante o equilíbrio entre os três
Poderes, ilustre Deputado Rêmolo Aloise! É ele! O maior poder deste
País, o quarto poder! É ele é que garante, como diz a Promotora.
Citarei o nome dela aqui para não dizerem que tenho medo de
Promotor. O nome é Mônica Rolla Toledo.

No jornal “Hoje em Dia”, de 16/7/2007, ela diz que praça pública
segura o Promotor. Que coisa estranha, não é? O Ministério Público
ao lado dos três Poderes! Vejam que é ele, o Ministério Público, que
estabelece o equilíbrio. Eu pensei que fosse a Justiça. Estudei direito
na década de 70 e até hoje imaginava que entendia um pouco de
direito. Advoguei alguns anos, fui assessor jurídico de várias
Prefeituras, ocupei alguns cargos importantes, como o de Secretário
Adjunto no Estado. Achei que entendia de direito. Mas a Dra. Mônica
Rolla, com dois “eles”, fala que quem faz o equilíbrio entre os três
Poderes é o Ministério Público. Dra. Mônica, a senhora falou o
contrário da verdade. Quem está fazendo o descontrole, o desarranjo
e o desequilíbrio entre os Poderes é o Ministério Público. É o
contrário, Dra. Mônica! É o contrário!

Muitos colegas me sugeriram que eu hoje não falasse, meu caro
Presidente. Quero, neste final de semestre, dizer que, se for
necessário, passarei todo o próximo semestre falando sobre esse
assunto. Não posso aceitar que os Prefeitos do meu Estado - e fui
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Prefeito duas vezes - continuem a servir como massa de manobra do
Ministério Público. Não posso aceitar que os pobres Prefeitos sejam
espezinhados pelo governo federal; que sejam pisoteados,
garroteados, arrebentados pela estrutura, em função da falta de uma
reforma tributária neste Estado. Não posso aceitar que os Prefeitos
continuem, além dos grandes problemas que têm, a receber o empuxo
negativo permanente, a perseguição permanente de uma
determinação de um Promotor de Justiça, como se ele fosse o dono
da verdade, como se pudesse administrar o Município. Vá disputar a
eleição para ser Prefeito! Os nossos Prefeitos precisam da proteção
desta Casa.

Concluirei, dizendo-lhe que esta Casa me recebeu muito bem. Fiz
aqui muitos amigos. Entre eles, o João Leite, grande defensor da
Grande BH; essa figura extraordinária, que foi lá em Teófilo Otôni e
comeu na cozinha comunitária comigo. Tínhamos lá 23 cozinhas
comunitárias que matavam a fome do povo, mas que o PT fechou no
dia 1º de janeiro, quando assumiu a Prefeitura. Trata-se de um
brilhante companheiro.

Agradeço, Sr. Presidente, este espaço. Quero dizer aos nobres
companheiros que não me faltará disposição de luta, coragem, porque
o que me move, muito mais do que um capricho, muito mais do que
um lamento, muito mais do que uma raiva, é o desejo de fazer esta
pátria melhor, a começar por Minas Gerais. O que me move é fazer
esta pátria mais equilibrada, onde a justiça prevaleça como poder
maior sobre nós todos, e não onde o Ministério Público seja o poder
ao lado, que controla a Justiça, o Executivo e o Legislativo. Não me
conformo com essa situação e não a aceito.

Repito a fala do Fidelzinho Viana: “Ah se os jovens soubessem, e se
os velhos pudessem!” Muito obrigado, Sr. Presidente.

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 - Obrigado, Sr. Presidente, Deputado Fahim
Sawan, grande Deputado da Assembléia Legislativa de Minas, que
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honra este Parlamento com sua atuação corajosa em defesa da
juventude de Minas Gerais, na luta contra as drogas.

Gostaria também de agradecer a citação do Deputado Getúlio
Neiva. Reitero o meu reconhecimento pelo seu trabalho como Prefeito
de Teófilo Otôni. Naquela época, eu, como Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes, tive a oportunidade de conhecer o
trabalho do então Prefeito Getúlio Neiva e fiquei impressionado,
especialmente com as cozinhas comunitárias num bairro muito pobre
de Teófilo Otôni, onde crianças, famílias eram alimentadas. É isso que
toca muito o nosso coração. Relembro, com muito carinho, aquela
visita, em que percebi a preocupação social do Prefeito Getúlio Neiva,
hoje Deputado e nosso colega na Assembléia Legislativa.

Quero tratar rapidamente de três temas. O primeiro deles refere-se à
manifestação do Deputado Carlin Moura, que discorreu um pouco
sobre a Lei Robin Hood. Ele fez algumas manifestações que
considerei ofensivas ao PSDB e ao ex-Governador Eduardo Azeredo.
Essa foi uma lei aprovada por unanimidade pela Assembléia
Legislativa. Uma legislação de 1996 - ou 1997, não me lembro bem o
ano - e que permanece até hoje. Por várias vezes, muitos Deputados
desta Casa tentaram mudar essa legislação e não conseguiram o
consenso, pois ela trouxe para o Estado de Minas Gerais algumas
mudanças importantes. Os Municípios que preservam o patrimônio
histórico e o meio ambiente recebem mais recursos; os Municípios em
que há aldeias indígenas recebem mais recursos. Não tenho dúvida
de que essa é uma busca pela distribuição dos recursos provenientes
de impostos arrecadados junto ao povo mineiro, de alguma forma,
com igualdade e procurando tratar muito bem os Municípios menores
de Minas. Muitas vezes, por falta de condições, mineiros e mineiras
que moram em Municípios pequenos vêm engrossar esse cinturão
das grandes cidades do Estado. Não posso aceitar, de maneira
nenhuma, essa crítica dura ao PSDB e ao ex-Governador Eduardo
Azeredo.

Há falhas na Lei Robin Hood; então, vamos discuti-las. Não adianta
apenas um Deputado vir propor mudanças, pois a resistência a elas é
muito grande. Certa vez, participando dessa discussão na
Assembléia, tive a oportunidade de propor a esta Casa a criação de
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uma comissão especial para ouvirmos os Prefeitos, a Associação
Mineira de Municípios, as associações microrregionais, os
representantes do povo de Minas. Aí, sim, poderemos fazer mudanças
nessa legislação.

A prova de que essa é uma legislação, uma iniciativa que merece o
reconhecimento da população de Minas Gerais é o fato de ninguém
ter conseguido mudá-la até hoje, ou seja, ela permanece. Portanto,
fica aqui esta palavra em defesa de meu partido e do ex-Governador
Eduardo Azeredo. Essa iniciativa possui méritos, a lei permanece até
hoje, e, viajando por Minas Gerais, por nossas cidades, pudemos
encontrar aquilo que foi feito. Em Municípios pequenos, houve
preservação da nossa história e do meio ambiente, com a
possibilidade de um “plus”, de um recurso a mais para essas
Prefeituras.

Um segundo tema de que quero tratar rapidamente, Sr. Presidente,
é algo para que nos alertou o Deputado Fábio Avelar: a questão da
Copasa. A decisão da Prefeitura de Belo Horizonte de vender sua
participação nessa empresa e colocar no mercado as ações que
detém efetivamente nos preocupa. Tive o cuidado de levantar aqui os
dados da Copasa, a partir do momento em que o Estado de Minas
Gerais colocou suas ações no mercado. É muito interessante
acompanhar, Deputado Fahim Sawan, o dia-a-dia dos negócios
realizados, e temos uma média, “grosso modo”, de 60 transações por
dia com essas ações. Talvez pudéssemos ter 80 mil delas sendo
vendidas, negociadas no mercado, na Bovespa, no País.

Essa pretensão da Prefeitura de Belo Horizonte de vender as ações
da Copasa nos dá a possibilidade de, no mesmo dia, serem jogados
no mercado 11 milhões de ações da empresa. Ora, a legislação é
muito clara: a venda das ações de uma Prefeitura tem que ser feita
com lote integral e em um leilão, de uma só vez. Então, sem dúvida,
estamos à beira da desvalorização de uma das maiores companhias
pertencentes ao povo de Minas Gerais, por obra e graça da Prefeitura
de Belo Horizonte.

Esta é a mesma Prefeitura que lutou tanto para ter as ações da
Copasa. Tenho aqui todas as memórias de quando ela virou acionista
da empresa, da luta da Prefeitura de Belo Horizonte para ser sócia da
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Copasa. Estão aqui todas as suas manifestações naquele momento.
O que ela queria? Era o assento no Conselho da Copasa. Agora
abrirá mão dele. Nesse Conselho são discutidas - e chega aqui o
Deputado Ademir Lucas, que sabe muito bem disso - as obras. Ora,
se a Prefeitura queria participar para ajudar Belo Horizonte e sua
região metropolitana, agora abrirá mão disso.

Serão 11 milhões de ações de uma empresa, que estará se
desvalorizando claramente, pois elas serão jogadas no mercado no
mesmo dia. Não há dúvida de que seu valor de mercado cairá, e isso
é responsabilidade da Prefeitura da cidade, do Prefeito Pimentel, a
partir de sua decisão. É lamentável. Lembro-me de quando enfrentei o
então Prefeito Célio de Castro em uma disputa eleitoral: ele dizia que
daria a vida para que a Prefeitura tivesse participação na Copasa e
assento em seu Conselho. Pois agora ela abre mão disso. E veremos
para quem ficará esse assento.

Vejamos aqui a composição acionária da Copasa: o governo do
Estado de Minas Gerais detém 59,77% do seu capital; a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, 9,67%; o Capital Group International Inc.,
5,01%; ações em tesouraria, 0,32%; e outros, 25,23%. Aí, temos um
total de 100% do capital da Copasa. Quem comprará esses 11
milhões de ações? Poderá ser esse Group International? Quem
comprará? Quem deterá esse grande número de ações da empresa e
terá participação em suas decisões? É a isso que a Prefeitura de Belo
Horizonte está nos levando, a essa situação muito grave. Trata-se de
uma preocupação que temos e que foi levantada pelo Deputado Fábio
Avelar.

Agradeço ao Roberto Rocha, meu assessor, que fez todo esse
levantamento, que é preocupante. Queremos tratar novamente desse
assunto, mas vamos ver isso acontecer, e muito proximamente.
Vamos ver essa empresa, que amamos e que é tão importante para o
Estado de Minas Gerais, ser colocada, dessa maneira, numa situação
delicada.

O terceiro assunto, Sr. Presidente, é o que ouvimos aqui sobre a
situação dos mercados em Belo Horizonte. Eu e o Deputado Ademir
Lucas estamos acompanhando a situação, com o apoio de V. Exa.

Ouvimos hoje, neste Plenário, em pronunciamento do Deputado
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Alencar da Silveira Jr., que a comunidade de Santa Tereza não se
interessa pelo mercado. Deputado Ademir Lucas, foi inaugurada, no
Mercado Distrital de Santa Tereza, pelo Yé Borges, Presidente da
Associação dos Moradores de Santa Tereza, a placa da resistência do
Mercado de Santa Tereza. Essa placa foi colocada. A população de
Santa Tereza resiste ao fechamento do mercado, e é impressionante
como todos os comerciantes encontram-se unidos - eles, que
perderam tanto agora, com essa ação arbitrária da Prefeitura de Belo
Horizonte ao ocupar o local com a Guarda Municipal. Eu já disse isso
hoje e repito: 6t de alimentos foram para o lixo. Alimentos que
serviriam às creches daquela região foram jogados no lixo. Tenho, em
mãos, a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em relação a
essa questão, na qual o Desembargador Célio César Paduani
determina a volta dos comerciantes para o mercado. Então há, por
parte do Tribunal de Justiça, uma mostra clara de que o direito é da
população de Santa Tereza; o direito é dos comerciantes de Santa
Tereza. Não tenho dúvida também de que isso acontecerá em relação
ao Mercado do Cruzeiro.

Impressionante, mas hoje vimos na imprensa uma outra
manifestação do Prefeito Pimentel, em que diz que construirá, no
Mercado do Cruzeiro, um elevador panorâmico. Um elevador que
sairá desse mercado e subirá até o Parque Amilcar Martins. O
Deputado Fábio Avelar, com uma emenda na Comissão de Meio
Ambiente, demonstra que qualquer mudança no Mercado do Cruzeiro
interferirá também no cenário, na paisagem do Parque Amilcar
Martins. E interferirá também na paisagem, no cenário da Serra do
Curral.

Então vemos a Prefeitura de Belo Horizonte totalmente equivocada
na questão dos mercados. Um equívoco demonstrado pela
Assembléia Legislativa de Minas por meio de projeto assinado pelo
Deputado Ademir Lucas, assinado por 19 Deputados, em que ela
tenta mostrar para a Prefeitura de Belo Horizonte que o Mercado de
Santa Tereza e o Mercado do Cruzeiro pertencem ao povo de Belo
Horizonte.

Com esta manifestação que fazemos aqui, Sr. Presidente, encerro,
agradecendo a paciência e a participação de V. Exa.
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Equívoco também, Sr. Presidente, em relação à Copasa. E que
equívoco! Como pode? Falta de bom senso. Não há bom senso por
parte da Prefeitura de Belo Horizonte: jogar 11 milhões de ações no
mercado, desvalorizando um bem do povo de Minas Gerais. A Copasa
não pode ser tratada dessa maneira, como algo que pode ser
descartado, pois 11 milhões de ações valem muito. Pertencem ao
povo de Belo Horizonte, que era acionista da empresa, representado
pela Prefeitura. O Prefeito Pimentel resolve jogar - a palavra é esta -
11 milhões de ações e desvalorizar esse bem do povo de Minas
Gerais, do povo de Belo Horizonte, do povo de Contagem, Deputado
Ademir Lucas. Deixo o nosso protesto. A Copasa não merece isso,
Prefeito Pimentel; o povo de Minas Gerais não merece isso. Mais
respeito com o bem do povo de Minas Gerais e com o bem do povo
de Belo Horizonte. Muito obrigado, Sr. Presidente

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 18, 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 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 12/7/2007
Às 9h31min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada, Agostinho
Patrús Filho e Gilberto Abramo, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Sebastião Costa e Célio
Moreira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Agostinho Patrús Filho,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
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Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres sobre proposições em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei Complementar nºs 17 e
20/2007, Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2007 e Projetos de
Lei nºs 22, 225, 281, 322, 329, 934, 773, 806 e 905/2007 (Deputado
Gilberto Abramo); Projetos de Lei nºs 1.011, 1.053, 1.072, 1.074,
1.088, 1.098, 1.113, 1.119 e 1.126/2007 (Deputado Sebastião 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 de Redação Final dos Projetos de
Lei Complementar nºs 17 e 20/2007, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 3/2007 e dos Projetos de Lei nºs 22, 225, 281, 322,
329 e 934/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação
do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 773,
806 e 905/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.011, 1.053,
1.072, 1.074, 1.088, 1.098, 1.113, 1.119 e 1.126/2007 (relator:
Deputado Sebastião Costa). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Vanderlei Jangrossi - Gláucia

Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.062/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De iniciativa da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela

institui a Semana da Defesa do Patrimônio Cultural e dá outras
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providências.
Nos termos regimentais, 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.

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, compete a este
órgão colegiado examiná-lo quanto ao mérito, conforme dispõe o art.
102, XVII, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em análise tem por escopo instituir o Dia e a Semana da

Defesa do Patrimônio Cultural, a serem comemorados anualmente no
dia 30 de setembro e na semana que o contiver, e estabelecer
atividades que visem à preservação e à valorização desse conjunto de
bens. Algumas adequações de ordem técnica foram implementadas
por meio do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que buscou harmonizar a proposição com os
ditames constitucionais e legais.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948
pela Assembléia Geral das Nações Unidas, reconheceu na cultura um
direito indispensável à dignidade e ao livre desenvolvimento da
personalidade. Esse preceito foi posteriormente ratificado pelo Brasil,
que se comprometeu a adotar medidas para a conservação, o
desenvolvimento e a difusão da cultura.

A Constituição Brasileira de 1934 instituiu o princípio da tutela oficial
do patrimônio cultural, o qual foi mantido e ampliado nas constituições
posteriores. A Carta de 1988 estabeleceu, em seu art. 24, que
compete concorrentemente à União e aos membros federados legislar
sobre a proteção ao aludido patrimônio cultural e, de maneira
inovadora, estendeu o seu conceito, que, além de abranger obras,
documentos e edificações, incluiu os bens ambientais e imateriais
como objetos da preservação. Assim, conforme explicita o art. 216, II,
da Constituição Federal, são considerados bens culturais o modo de
pensar, de fazer e de viver do povo brasileiro, ou seja, o artesanato, a
cerâmica, a culinária, o folclore, as festas populares, as músicas, as
danças e a medicina popular, entre outros.

A justificação do projeto apresentada pela autora menciona a
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necessidade do debate e da promoção de eventos alusivos que
despertem na população a consciência da necessidade da
preservação do rico patrimônio cultural mineiro, registro vivo da
memória do Estado. Pretende a autora, ainda, homenagear o Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas
Gerais - Iepha -, instituindo a celebração do Dia da Defesa do
Patrimônio Cultural no dia 30 de setembro, mesmo dia da criação do
Instituto. A iniciativa, somada à legislação estadual de promoção e
conservação dos bens culturais de Minas Gerais, representa medida
valiosa e relevante.

Portanto, instituir data oficial dedicada especialmente à defesa do
patrimônio cultural mineiro constitui instrumento conveniente e
oportuno, que permitirá maior reflexão da sociedade sobre a
importância histórica e social desses bens.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.062/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente e relatora - Gláucia Brandão -

Bráulio Braz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.239/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação de Amigos da Fundação de
Educação Artística - Flama -, 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 1.239/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Amigos da Fundação de Educação Artística, com
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sede no Município de Belo Horizonte, entidade que tem por finalidade
apoiar os programas e projetos da fundação artística; fomentar,
aperfeiçoar e promover todas as manifestações da arte, seja na
experimentação e pesquisa, seja na formação, no aprimoramento e no
desempenho dos artistas; participar de eventos; prestar serviços nas
áreas cultural, artística e educacional, desempenhando, assim, papel
importante no desenvolvimento do intercâmbio cultural.

Na concretização dos seus objetivos estatutários, pode realizar por
meio de convênios e contratos, parcerias com outras entidades.

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

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

1.239/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.243/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública o Instituto de Defesa do
Consumidor, com sede no Município de Boa Esperança.

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 1.243/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto de Defesa do Consumidor, com sede no Município de Boa
Esperança, entidade que tem por objetivo 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; desenvolver iniciativas de planejamento,
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produção, edição e divulgação de informativos sobre como atuar junto
ao poder público, contribuindo para o aprimoramento da legislação,
dos mecanismos de fiscalização e dos demais procedimentos relativos
aos interesses dos contribuintes em geral.

Também marca presença junto a instituições privadas visando ao
aperfeiçoamento das normas técnicas, dos processos de produção, ao
fornecimento de produtos e serviços, podendo exercer em juízo a
defesa das demandas e dos direitos dos consumidores, contribuintes
ou vítimas de eventos que contrariam a legislação e as normas que
regem as relações de consumo.

Cabe informar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem o objetivo de adequar o nome da entidade
ao consubstanciado no art. 2º de seu estatuto.

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

1.243/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Antônio Júlio, relator.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 64/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

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

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2 com as Emendas
nºs 1 e 2, retorna agora o projeto a esta Comissão para receber
parecer no 2º turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, XIV, do
Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a destinação, às pessoas
com deficiência, de 10% dos imóveis populares edificados pelo
governo do Estado.

A Constituição Federal determina que caberá ao Estado legislar
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concorrentemente com a União e o Distrito Federal sobre proteção e
integração social da pessoa com deficiência. Atendendo o preceito
constitucional, foi editada a Lei Federal nº 7.853, de 1989, que
estabelece normas gerais que asseguram o pleno exercício dos
direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência e sua efetiva
integração social. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto Federal nº
3.298, de 1999, que institui a Política Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência. São objetivos dessa política, entre
outros, o acesso, o ingresso e a permanência das pessoas com
deficiência em todos os serviços oferecidos à comunidade, o
desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento
das necessidades especiais da pessoa com deficiência e a garantia
da efetividade dos programas de prevenção, de atendimento
especializado e de inclusão social. Para a consecução desses
objetivos, o Decreto Federal nº 3.298 preconiza a articulação entre
entidades governamentais e não governamentais nos níveis federal,
estadual e municipal.

A política estadual dos direitos da pessoa com deficiência é definida
pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora
de Deficiência e executada pela Coordenadoria de Apoio e
Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência - Caade -, órgão da
administração direta do governo de Minas Gerais, vinculado à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes - Sedese.
Compete à Caade incentivar, coordenar, supervisionar e acompanhar
a execução das políticas estaduais de apoio à pessoa com deficiência,
integrando governo e sociedade civil.

O censo realizado em 2000, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE -, revelou a existência de 24.600.000 de pessoas
com pelo menos algum tipo das deficiências investigadas, o que
corresponde a 14,5% da população brasileira, que era de 169.800.000
naquele ano. Importa salientar que a proporção de pessoas com
deficiência aumenta com a idade, passando de 4,3% das pessoas
com até 14 anos para 54% do total das pessoas com idade superior a
65 anos. Verifica-se portanto que, à medida que a população
envelhece, a proporção de pessoas com deficiência aumenta,
surgindo, assim, um novo elenco de demandas específicas a serem



1600

atendidas.
No 1º turno, o Substitutivo nº 2 estendeu a iniciativa a todas as

pessoas com deficiência, tendo em vista que a Lei nº 11.048, de 1993,
assegura a preferência na aquisição de unidades populares somente
para pessoas com deficiência física. No entanto, entendemos que a
proposição merece ainda um aprimoramento quanto à redação do art.
1º, o que fazemos por meio da Emenda nº 1.

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

64/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno com a Emenda
nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - A preferência para pessoas com deficiência, nos programas

de construção de habitações populares financiados pelo poder público
ou que contem com recursos orçamentários do Estado, obedecerá ao
disposto nesta lei.”.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Walter Tosta, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes - Chico

Uejo.
PROJETO DE LEI Nº 64/2007

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a preferência, na aquisição de unidades habitacionais

populares, para pessoas com deficiência.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os programas de construção de habitações populares

financiados pelo poder público ou que contem com recursos
orçamentários do Estado obedecerão ao disposto nesta lei.

Art. 2º - Fica assegurada a preferência, às pessoas com deficiência,
de 12% (doze por cento) das unidades habitacionais construídas pelos
programas a que se refere o art. 1º.

§ 1º - Se a aplicação do percentual citado no “caput” deste artigo
resultar em número fracionário, será considerado o número inteiro
imediatamente posterior.

§ 2º - Para os fins desta lei, considera-se pessoa com deficiência
aquela que se enquadra nas condições estabelecidas na Lei nº
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13.465, de 12 de janeiro de 2000.
Art. 3º - São condições para o exercício do direito de preferência a

que se refere o art. 2º:
I - ser residente e domiciliado há pelo menos três anos no Município

em que pretenda adquirir unidade habitacional;
II - não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural;
III - enquadrar-se no perfil socioeconômico da população a que se

destinam os programas citados no art. 1º.
Art. 4º - Para o exercício do direito de preferência a que se refere o

art. 2º, deverá ser apresentado requerimento ao órgão público
competente, firmado pela própria pessoa com deficiência, por seu
parente de 1º grau em linha reta ascendente ou descendente ou por
seu representante legal, vedada a apresentação de mais de um
requerimento para o mesmo beneficiário.

Parágrafo único - A prioridade de seleção entre as pessoas com
deficiência inscritas observará a ordem de inscrição.

Art. 5º - Caso o número de pessoas com deficiência inscritas não
alcance o limite previsto no art. 2º desta lei, as unidades habitacionais
excedentes serão destinadas preferencialmente a pessoas com
sessenta anos ou mais.

Art. 6º - Fica revogada a Lei nº 11.048, de 18 de janeiro de 1993.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 11/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 11/2007, de autoria do Governad or do Estado,

que altera o § 3° do art. 16-B da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de
1980, 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
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° 11/2007
Altera os arts. 14 e 16-B da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980,

que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio
ambiente.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 14 e o § 3º do art. 16-B da Lei n°  7.772, de 8 de

setembro de 1980, passam a vigorar com a seguinte redação:
“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 adoção de medidas para 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. 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. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 41/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 41/2007, de autoria do Governad or do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica
com o América Futebol Clube, foi aprovado no 2° tur no, 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° 41/2007
Autoriza o Poder Executivo a permutar com o América Futebol Clube

o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a permu tar imóvel com
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área de 462,43m² (quatrocentos e sessenta e dois vírgula quarenta e
três metros quadrados), constituído por parte dos lotes 9, 10, 11 e 12
do quarteirão 52-B, situado na Rua Pacífico Mascarenhas, no
Município de Belo Horizonte, registrado sob o n° 5. 498, a fls. 57 do
Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Belo
Horizonte, por imóvel com área de 561,30m² (quinhentos e sessenta e
um vírgula trinta metros quadrados) e respectiva edificação, com
185,57m² (cento e oitenta e cinco vírgula cinqüenta e sete metros
quadrados), situado na Rua Capitão Sancho, n° 521, no Município de
João Pinheiro, de propriedade do América Futebol Clube, registrado
sob a matrícula n° 4.715, a fls. 15 do Livro 2-R, n o Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de João Pinheiro.

Art. 2° - A permuta autorizada por esta lei só será  efetivada se o
imóvel a ser recebido pelo Estado encontrar-se desembaraçado de
qualquer ônus judicial ou extrajudicial.

Art. 3° - A permuta autorizada por esta lei será re alizada sem torna
para as partes.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Vanderlei Jangrossi - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 68/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 68/2007, de autoria do Deputado  Paulo Guedes,

que altera a Lei n° 15.910, de 21 de dezembro de 20 05, que dispõe
sobre o Fundo de Recuperação e Desenvolvimento Sustentável das
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro e dá outras
providências, 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° 68/2007
Altera a Lei n° 15.910, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe
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sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais -
Fhidro - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso II do art. 5° da Lei n° 15.910, de 21 de dezembro de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5° - (...)
II - não reembolsável, para pagamento de despesa de consultoria e

de custo de execução de programa, projeto ou empreendimento de
proteção e melhoria dos recursos hídricos, aprovados pelo comitê da
bacia hidrográfica da área de influência do projeto ou
empreendimento, ou, na falta deste, pelo Conselho Estadual de
Recursos Hídricos - CERH -, após análise da respectiva agência de
bacia ou entidade equiparada ou do Instituto Mineiro de Gestão das
Águas - Igam;”.

Art. 2° - Fica acrescentado ao art. 5° da Lei n° 15 .910, de 2005, o
seguinte § 4°:

“Art. 5° - (...)
§ 4° - Na aplicação de recursos não vinculados, ser á dada prioridade

ao financiamento de projetos que visem:
I - à elaboração de plano diretor de recursos hídricos de bacia

hidrográfica;
II - à implantação de sistema de informação e cadastramento de

usuários de recursos hídricos.”.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Vanderley Jangrossi, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 176/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 176/2007, de autoria do Deputad o Gustavo

Valadares, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Santa Maria do Suaçuí o imóvel que especifica, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

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 N° 176/2007

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Maria do
Suaçuí o imóvel que especifica.

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

Santa Maria do Suaçuí imóvel com área de 1.566m² (mil quinhentos e
sessenta e seis metros quadrados), situado no Distrito de Poaia,
naquele Município, registrado sob o n° 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 a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção de quadra poliesportiva.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 318/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 318/2007, de autoria do Deputad o Domingos

Sávio, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Pimenta 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° 318/2007
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
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Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Pimenta o imóvel
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodage m do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Município de
Pimenta imóvel com área de 3.000m² (três mil metros quadrados),
situado na quadra 17 do Bairro JK, naquele Município, confrontando
pela frente com a Avenida Aristides Garcia Leão, numa extensão de
60m (sessenta metros); pelos fundos, com a Rua João Rodrigues
Sobrinho, numa extensão de 60m (sessenta metros); pela direita, com
a Rua Antônio Alves Garcia, numa extensão de 50m (cinqüenta
metros), e pela esquerda com terreno de propriedade do DER-MG,
numa extensão de 50m (cinqüenta metros), a ser desmembrado do
imóvel registrado sob o n° 19.257, a fls. 1 do Livr o 2, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Formiga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção de creche e de centro de apoio ao agricultor
do Município de Pimenta.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
DER-MG se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 386/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 386/2007, de autoria do Deputad o Sebastião

Helvécio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Peçanha 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
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 386/2007

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Peçanha 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

Peçanha imóvel com área de 6.000m² (seis mil metros quadrados),
situado naquele Município, registrado sob o n° 18.3 97, 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. 2° - O imóvel objeto da doação de que trata es ta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se for modificada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1º.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gláucia Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 425/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 425/2007, de autoria do Deputad o Leonardo

Moreira, que torna obrigatória a afixação de cartazes nos terminais
rodoviários e estações ferroviárias, contendo os termos relativos a
transporte da Lei Federal n° 10.741, de 2003, que d ispõe sobre o
Estatuto do Idoso e dá outras providências, 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° 425/2007
Torna obrigatória a afixação de cartazes nos terminais rodoviários e

estações ferroviárias, contendo os termos relativos a transporte da Lei
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Federal n° 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Esta tuto do Idoso e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É obrigatória a afixação, nos terminais r odoviários de

transporte coletivo de passageiros e nas estações ferroviárias, de
cartazes contendo a transcrição dos dispositivos referentes a
transporte coletivo constantes no Capítulo X do Título II da Lei Federal
n° 10.741, de 1° de outubro de 2003, que dispõe sob re o Estatuto do
Idoso, bem como das normas regulamentares relativas ao exercício
do direito de que trata o referido capítulo.

Art. 2° - O não-cumprimento do disposto nesta lei s ujeitará o infrator
às seguintes penalidades:

I - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais);

II - em caso de reincidência, multa em dobro e interdição imediata do
terminal ou estação, pelo órgão fiscalizador indicado pelo Poder
Executivo.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Ufemg, a atualização
monetária dos valores constantes neste artigo será feita pela variação
do Índice Geral de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou do
índice que vier a substituí-lo.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 722/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 722/2007, de autoria do Deputad o Dinis Pinheiro,

que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Itaguara o imóvel que menciona, 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.
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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° 722/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itaguara 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

Itaguara imóvel constituído de terreno edificado, com área de 360m²
(trezentos e sessenta metros quadrados), situado na Rua Waldemar
Ferreira de Morais, n° 58, naquele Município, regis trado sob o n° R-9
da matrícula n° 1.500, no Livro 2, no Cartório de R egistro 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. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 759/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 759/2007, de autoria do Deputad o Zé Maia, que

declara de utilidade pública a Folia de Reis Companhia Adorada dos
Três Reis do Oriente, com sede no Município de Capinópolis, 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° 759/2007
Declara de utilidade pública a entidade Folia de Reis Companhia

Adorada dos Três Reis do Oriente, com sede no Município de
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Capinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Folia de Reis

Companhia Adorada dos Três Reis do Oriente, com sede no Município
de Capinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 806/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 806/2007, de autoria do Deputad o Tiago Ulisses,

que declara de utilidade pública o Movimento Oficina Cultural, com
sede no Município de Extrema, 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° 806/2007
Declara de utilidade pública a entidade Movimento Oficina Cultural,

com sede no Município de Extrema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Movimento

Oficina Cultural, com sede no Município de Extrema.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 933/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 933/2007, de autoria do Governa dor do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas
os imóveis que especifica, foi aprovado no 2° turno , na forma do
vencido no 1° turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 933/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas 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

Pará de Minas dois imóveis constituídos por terrenos edificados, com
área de 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados) cada um,
situados no Povoado de Sobrado e no Povoado de Costas, naquele
Município, registrados sob o n° 42.132, a fls. 294 do Livro 3-AT, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará de Minas.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo
destinam-se à instalação de serviços públicos municipais.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 975/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 975/2007, de autoria do Deputad o Hely

Tarqüínio, que declara de utilidade pública a Associação Recreativa e
Escola de Samba Acadêmicos de Santa Maria, com sede no
Município de Uberaba, 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° 975/2007
Declara de utilidade pública a Associação Recreativa e Escola de

Samba Acadêmicos de Santa Maria, com sede no Município de
Uberaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Recreativa

e Escola de Samba Acadêmicos de Santa Maria, com sede no
Município de Uberaba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderley Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.014/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.014/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - Fhemig - a doar ao Estado o imóvel que especifica, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

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° 1.014/2007
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. 1° - Fica a Fundação Hospitalar do Estado de M inas Gerais -

Fhemig - autorizada a doar ao Estado imóvel com área de 91.012m²
(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 n° 46.483, no Livro 2, no C artório de Registro
de Imóveis da Comarca de Betim.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
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destina-se à Penitenciária Jason Soares Albergaria.
Art. 2° - O imóvel 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 lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Vanderlei Jangrossi.
Anexo

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 7)
O imóvel tem início na Avenida C, em cuja margem direita se acha

cravado um marco de concreto que dista frontalmente 30,75m (trinta
vírgula setenta e cinco metros) da cerca de divisa com seu
confrontante, a Fazenda Agrovisa, e pelo lado esquerdo, na distância
de 25,50m (vinte e cinco vírgula cinqüenta metros) da cerca de divisa
com terrenos de terceiros; do marco de concreto denominado M1,
com rumo magnético de 325° e distância de 216,08m ( duzentos e
dezesseis vírgula zero oito metros) alcança-se o marco M2, de
concreto, cravado na propriedade da Fhemig; daí, com o azimute de
60°59’10” e distância de 383,76m (trezentos e oiten ta e três vírgula
setenta e seis metros) segue-se até o marco de concreto M3, também
no mesmo imóvel; daí, com o rumo de 161°53’42” e di stância de
326,67m (trezentos e vinte e seis vírgula sessenta e sete metros),
segue-se até o marco M4, continuando em terras da Fhemig; deste,
com o rumo de 260°27’27” e a distância de 317,37m ( trezentos e
dezessete vírgula trinta e sete metros) chega-se ao marco M1, com a
área de 91.012m² (noventa e um mil e doze metros quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.027/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.027/2007, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica
ao Município de Delta, foi aprovado nos turnos regimentais, 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° 1.027/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao

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

Delta imóvel com área de 15.752,03m² (quinze mil setecentos e
cinqüenta e dois vírgula zero três metros quadrados), situado naquele
Município, confrontando com a Rua Augusto Elias dos Santos (antiga
Rua 88), a Rua Sebastião Félix Fraga (antiga Rua 94) e terrenos da
Escola Estadual Ivan Mattar Soukef, a ser desmembrado de imóvel
com área de 27.014,68m² (vinte e sete mil e quatorze vírgula sessenta
e oito metros quadrados), registrado sob o n° 58.29 0, a fls. 121 do
Livro 3-BI, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Uberaba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção da Escola Municipal Ana de Castro Cançado,
de um centro municipal de cultura e lazer e de um ginásio
poliesportivo.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.028/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.028/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá nova redação ao parágrafo único do art. 1° da Lei n°
7.013, de 22 de junho de 1977, que autoriza o Poder Executivo a doar
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área de terreno ao Município de São Lourenço, 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° 1.028/2007
Desobriga o donatário do imóvel de que trata a Lei n° 7.013, de 22

de junho de 1977, de dar a parte do imóvel a destinação nela prevista,
nos termos que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o donatário do imóvel de que trata a  Lei n° 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. 1°
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. 2° - 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 art.
1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de jullho de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Vanderlei Jangrossi.
Anexo

(de que trata o art. 1° da Lei n° , de de de 2007)
A área a que se refere esta lei tem a frente para a Alameda

Francisco Colli, na extensão de 60m (sessenta metros); o lado
esquerdo inicia-se no ponto P1, seguindo uma linha reta no sentido
sul, na extensão de 58,95m (cinqüenta e oito vírgula noventa e cinco
metros) até o ponto P2, confrontando-se com lotes de propriedade
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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 (sessenta e um vírgula sessenta e cinco metros);
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 (setenta e oito metros).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.070/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.070/2007, de autoria do Gover nador do

Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para o exercício financeiro de 2008 e dá outras
providências, foi aprovado em turno único, com as Emendas n°s 12,
131, 136, 158, 171 e 208 e com as Subemendas n° 1 à s Emendas n°s
7, 21, 22, 23, 48, 81, 118, 125, 126, 127, 128, 129, 138, 139, 159, 162,
163, 201 e 202.

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° 1.070/2007
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária

para o exercício financeiro de 2008 e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1° - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao di sposto no art.
155 da Constituição do Estado e na Lei Complementar Federal n° 101,
de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para o exercício
financeiro de 2008, que compreendem:

I - as prioridades e metas da Administração Pública estadual;
II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
III - as disposições sobre alterações na legislação tributária e

tributário-administrativa;
IV - a política de aplicação da agência financeira oficial;
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V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações
de crédito;

VI - as disposições finais.
CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ESTADUAL

Art. 2° - As metas e prioridades da Administração P ública estadual
para o exercício de 2008 serão as constantes nas leis do Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e do Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG - para o período 2008-2011, cujo
projeto será enviado ao Poder Legislativo até 30 de setembro do
corrente exercício, respeitadas as despesas que constituem
obrigações constitucionais e legais.

Art. 3° - A elaboração do projeto de lei orçamentár ia de 2008 e a
execução da respectiva lei deverão considerar a obtenção do
superávit primário, conforme discriminado no Anexo I - Metas Fiscais
desta lei.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 4° - A lei orçamentária para o exercício de 20 08, que
compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado, será elaborada conforme as
diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas no PPAG 2008-2011
e nesta lei, observadas as normas da Lei Federal n° 4.320, de 17 de
março de 1964, e da Lei Complementar Federal n° 101 , de 2000.

Art. 5° - O Orçamento Fiscal compreenderá a program ação dos
Poderes do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do
Tribunal de Contas, bem como de seus fundos, órgãos, autarquias,
fundações e empresas estatais dependentes.

Art. 6° - Os valores das receitas e das despesas co ntidos na lei
orçamentária anual e nos quadros que a integram serão expressos em
preços correntes.

Art. 7° - As propostas parciais dos órgãos e entida des dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da
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Defensoria Pública e do Tribunal de Contas serão encaminhadas à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, por meio
do Módulo de Elaboração da Proposta Orçamentária do Portal de
Planejamento e Orçamento, até o dia 10 de agosto de 2007, para fins
de consolidação do projeto de lei orçamentária para o exercício de
2008, observadas as disposições desta lei.

§ 1° - As propostas parciais a que se refere o “cap ut” serão
elaboradas a preços correntes.

§ 2° - O Poder Executivo tornará disponível para os  demais Poderes,
para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o Tribunal
de Contas, até o dia 11 de julho de 2007, os estudos e as estimativas
das receitas para o exercício de 2008, inclusive da receita corrente
líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

§ 3° - As propostas parciais a que se refere o “cap ut” deste artigo
serão encaminhadas à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia Legislativa até 15 de agosto de 2007,
para conhecimento.

Art. 8° - Acompanharão a proposta orçamentária, alé m dos quadros
exigidos pela legislação em vigor:

I - demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;
II - demonstrativo da receita corrente líquida;
III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e

no desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da
Constituição do Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de
saúde, para fins do disposto no § 1° do art. 158 da  Constituição do
Estado;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e
serviços públicos de saúde, para fins do disposto na Emenda à
Constituição da República n° 29, de 13 de setembro de 2000;

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e
fomento à pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição
do Estado n° 17, de 20 de dezembro de 1995;

VII - 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
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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, e as taxas de juros
pactuadas;

VIII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investimentos em obras previstos para 2008, especificados por
Município, no qual conste o estágio em que as obras se encontram;

IX - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no
art. 169 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal
n° 101, de 2000;

X - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS -, discriminado por gênero;

XI - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a
despesa decorrente de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio
e benefício de natureza financeira, tributária e creditícia;

XII - demonstrativo da Receita Corrente Ordinária do Estado,
desdobrada em categorias e subcategorias econômicas, fontes,
rubricas, alíneas e subalíneas;

XIII - demonstrativo regionalizado, em valores nominais e
percentuais, das despesas decorrentes de atividades de fomento do
Estado, por função orçamentária e por tipo de receita, referentes aos
exercícios de 2006 e 2007 e à previsão para o exercício de 2008;

XIV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na execução da
política estadual de segurança alimentar e nutricional, conforme
disposto na Lei n° 15.982, de 19 de janeiro de 2006 , elaborado pelo
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas
Gerais - Consea-MG.

§ 1° - Para fins do disposto no inciso V deste arti go, consideram-se
ações e serviços públicos de saúde aqueles implementados em
consonância com os arts. 200 da Constituição da República e 190 da
Constituição do Estado.

§ 2° - Para fins do disposto no inciso XIII deste a rtigo, serão
consideradas as despesas dos fundos estaduais que fomentem
atividades produtivas.
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Art. 9° - Os recursos previstos no inciso II do § 2 ° do art. 198 da
Constituição da República deverão ser aplicados integralmente no
exercício financeiro de 2008, sendo apurados pela soma das
despesas que forem devidamente empenhadas e liquidadas nos
termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320, de 1964,  e das despesas
decorrentes das ações e serviços públicos de saúde realizados por
entidades não integrantes do Orçamento Fiscal.

Art. 10 - A lei orçamentária e seus créditos adicionais somente
incluirão novos projetos de investimento em obras da Administração
Pública estadual se:

I - as dotações consignadas às obras já iniciadas forem suficientes
para o atendimento de seu cronograma físico-financeiro;

II - as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2008-2011 e
tiverem sua viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.

Parágrafo único - Entendem-se como obras iniciadas aquelas cujo
custo de execução, até 30 de junho de 2007, tiver ultrapassado 35%
(trinta e cinco por cento) do custo total estimado.

Art. 11 - É obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária
para lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como
para pagamento de amortização, juros e outros encargos.

Art. 12 - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual
a convênios previstos para o exercício de 2008, no âmbito do Poder
Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado, a
cargo da Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades
estaduais responsáveis pela execução dos convênios está
condicionada à garantia de ingresso dos recursos a serem
transferidos ao Estado, nos termos de regulamento.

Art. 13 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência,
constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal,
equivalendo a, no mínimo, 1,2% (um vírgula dois por cento) da receita
corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura
de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes
e outros riscos e eventos imprevistos.

Parágrafo único - Poderá ser utilizada parcela da reserva de
contingência a que se refere o “caput” para abertura de créditos
adicionais aos órgãos e entidades, destinados a atender ao
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pagamento de prêmio de produtividade, quando ocorrer superação
das metas previstas no Acordo de Resultados.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Subseção I
Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias

Art. 14 - Para atender ao disposto no art. 169, § 1°, inciso II, da
Constituição da República, ficam autorizados a concessão de
vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras,
conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar
Federal n° 101, de 2000.

Art. 15 - O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:
I - Unidade Orçamentária;
II - Função;
III - Subfunção;
IV - Programa;
V - Projeto, Atividade ou Operação Especial;
VI - Categoria de Despesa;
VII - Grupo de Despesa;
VIII - Modalidade de Aplicação;
IX - Identificador de Programa Governamental;
X - Fonte de Recurso;
XI - Identificador de Procedência e Uso.
§ 1° - Os conceitos de função, subfunção, programa,  projeto,

atividade e operação especial são aqueles dispostos na Portaria n° 42
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de
1999.

§ 2° - Os códigos dos programas, projetos, atividad es e operações
especiais serão definidos quando da elaboração do PPAG 2008-2011.

§ 3° - Os conceitos e códigos de categoria econômic a, grupo de
despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria
Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de
Orçamento Federal n° 163, de 4 de maio de 2001, e s uas alterações.

Art. 16 - A modalidade de aplicação e o identificador de procedência
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e uso aprovados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais
poderão ser modificados no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Estado de Minas Gerais - Siafi-MG -, nos termos de
regulamento, para atender às necessidades da execução.

Parágrafo único - As modificações a que se refere este artigo
também poderão ocorrer quando da abertura de créditos
suplementares autorizados na lei orçamentária.

Art. 17 - Os créditos suplementares e especiais serão abertos
conforme detalhamento constante no art. 15 desta lei, para o
Orçamento Fiscal, e no art. 27, para o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado.

Parágrafo único - A inclusão de grupos de despesa e de identificador
de procedência e uso em projetos, atividades e em operações
especiais será feita por meio de abertura de crédito suplementar.

Art. 18 - 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.

Parágrafo único - 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.

Subseção II
Das Disposições e Limites para Programação da Despesa

Art. 19 - Para a elaboração das propostas orçamentárias com
recursos à conta do Tesouro Estadual, as outras despesas correntes e
as despesas de capital serão fixadas conforme especificado a seguir:

I - o limite para os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério
Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas será
estabelecido pela comissão permanente de que trata o § 2° do art.
155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o montante
global da Lei Orçamentária de 2007 destinado a esses Poderes e
órgãos;

II - o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será
estabelecido pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira -
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JPOF - e terá como parâmetro a Lei Orçamentária de 2007.
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nos incisos I e II deste

artigo as despesas decorrentes do pagamento de precatórios e
sentenças judiciais, de juros, encargos e amortização da dívida.

Art. 20 - As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da
Defensoria Pública e do Tribunal de Contas terão como limite, na
elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa com a folha
de pagamento do mês de abril de 2007, excluídas despesas sazonais
e extraordinárias, projetada para o exercício de 2008, considerando a
revisão geral anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição
da República e eventuais acréscimos legais.

§ 1° - A política remuneratória dos servidores públ icos, na forma da
lei, dar-se-á com base em reajustes gerais e em aprovação de tabelas
salariais dos planos de carreiras específicos, incluindo adicionais de
desempenho, mediante alocação de recursos decorrentes do
percentual da variação nominal anual do valor líquido arrecadado de
ICMS, deduzido o crescimento vegetativo da folha salarial e
observadas as disposições da Lei Complementar Federal n° 101, de
2000.

§ 2° - Na fixação do limite estabelecido no “caput”  serão observados
os princípios constitucionais, especialmente os da legalidade e da
responsabilidade, e o disposto na Lei Complementar Federal n° 101,
de 2000.

§ 3° - Serão consideradas contratos de terceirizaçã o de mão-de-
obra, para efeito do disposto no § 1° do art. 18 da  Lei Complementar
Federal n° 101, de 2000, as despesas provenientes d e contratação de
pessoal para substituição de servidores pertencentes a categorias
funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de pessoal de
órgão ou entidade, sendo tais despesas contabilizadas como Outras
Despesas de Pessoal.

§ 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
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autorização da contratação, na qual constará, necessariamente,
quantitativo médio de consultores, custo total dos serviços,
especificação dos serviços e prazo de conclusão.

Art. 21 - As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por
órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal, respeitadas as
disposições previstas em legislação específica, serão destinadas
prioritariamente a atender às despesas de pessoal e encargos sociais.

§ 1° - Para fixação da despesa financiada com recur sos
provenientes de receitas vinculadas e diretamente arrecadadas
deverá ser observada, além do disposto no “caput”:

I - retenção de 13% (treze por cento) para as receitas que, nos
termos da Lei Federal n° 9.496, de 11 de setembro d e 1997,
componham a base de cálculo para pagamento da dívida do Estado
com a União;

II - retenção de 1% (um por cento) para as receitas que, nos termos
da Lei Federal n° 9.715, de 25 de novembro de 1998,  componham a
base de cálculo para apuração das contribuições ao Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep.

§ 2° - As despesas administrativas decorrentes da a rrecadação de
taxas, as de receitas vinculadas e as de recursos diretamente
arrecadados serão financiadas com recurso proveniente dessa
arrecadação, respeitado o disposto no inciso III do art. 5° da Lei
Complementar n° 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 22 - As empresas estatais dependentes não poderão programar
despesas de investimento com recursos diretamente arrecadados
quando suas despesas correntes forem de responsabilidade, no todo
ou em parte, do Tesouro Estadual.

§ 1° - O disposto neste artigo poderá ser excepcion ado pela JPOF.
§ 2° - As empresas estatais dependentes que não int egrarem os

dados da execução orçamentária e financeira no Siafi-MG não terão
suas cotas orçamentárias e financeiras disponibilizadas.

Subseção III
Das Transferências Voluntárias

Art. 23 - A celebração de convênio ou instrumento congênere para
transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos e a
sua programação na lei orçamentária estão condicionadas ao
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cumprimento dos dispositivos legais em vigor.
§ 1° - É vedada a celebração de convênio ou instrum ento congênere

com entidade em situação irregular, bloqueada na tabela de credores
do Siafi-MG.

§ 2° - Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se
refere o “caput” as caixas escolares da rede estadual de ensino.

§ 3° - O convenente será informado pelo órgão conce dente da
ocorrência de fato que motive a suspensão ou o impedimento de
liberação de recursos a título de transferências voluntárias.

Art. 24 - A transferência voluntária de recursos para Município, em
virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante
a vigência de estado de calamidade pública ou emergência decretado
no Município e homologado pelo Governador do Estado, fica
condicionada à comprovação, por parte do Município beneficiado, de:

I - atendimento aos requisitos estabelecidos no § 1° do art. 25 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000;

II - instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de sua
competência previstos na Constituição da República.

§ 1° - A transferência de que trata o “caput” terá finalidade específica
e estará condicionada ao oferecimento de contrapartida, pela
Prefeitura beneficiada, não inferior a:

I - 5% (cinco por cento) para os Municípios do Estado incluídos nas
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;

II - 10% (dez por cento) para os Municípios não incluídos no inciso I;
III - 1% (um por cento) para os Municípios cuja quota do Fundo de

Participação dos Municípios - FPM - seja superior ao valor do repasse
do ICMS recebido no mês imediatamente anterior.

§ 2° - A exigência de contrapartida, estabelecida n o § 1°, não se
aplica às transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino
básico e com saúde.

§ 3° - É vedada a transferência de recursos a Munic ípio em situação
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irregular, bloqueado na tabela de credores do Siafi-MG.
Subseção IV

Dos Precatórios e Sentenças Judiciais
Art. 25 - A despesa com precatórios judiciários e cumprimento de

sentenças judiciais será programada, na lei orçamentária, em dotação
específica da unidade orçamentária responsável pelo débito.

§ 1° - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamen to Fiscal
alocarão os recursos para as despesas com precatórios judiciários,
em suas propostas orçamentárias, com base na relação de débitos
apresentados até 1° de julho de 2007, de acordo com  o § 1° do art.
100 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
Constitucional n° 30, de 13 de setembro de 2000, es pecificando por
grupo de despesa:

I - o número do precatório;
II - o tipo de causa julgada;
III - a data de autuação do precatório;
IV - o nome do beneficiário;
V - o valor do precatório a ser pago.
§ 2° - Os órgãos e entidades, para registro de seus  precatórios

judiciários na proposta orçamentária de 2008, deverão se assegurar
da existência de pelo menos um dos documentos relacionados a
seguir:

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer

impugnação aos respectivos cálculos.
§ 3° - Os recursos alocados para os fins previstos no “caput” não

poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com
outra finalidade.

Art. 26 - As despesas com precatórios judiciários da Administração
Pública direta deverão obedecer a uma única ordem cronológica de
apresentação nos Tribunais, em nome do Estado de Minas Gerais,
para que seja autorizado o seu pagamento.

Parágrafo único - Cabe à Advocacia-Geral do Estado prestar as
devidas informações aos órgãos públicos quanto à situação jurídica,
ordem cronológica e pagamento dos precatórios.

Seção III
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Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado

Art. 27 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado será composto pela programação de investimentos de
cada empresa em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto e discriminará a despesa
por unidade orçamentária, segundo a classificação por função,
subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais,
indicando para cada projeto, atividade ou operação especial o
detalhamento das aplicações e a fonte de recurso.

Parágrafo único - As Empresas Controladas pelo Estado publicarão
e manterão, nas suas páginas na internet, relatório trimestral dos
investimentos realizados, com o mesmo detalhamento previsto neste
artigo.

Art. 28 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado será acompanhado de quadros que demonstrem:

I - para cada empresa, a programação de investimentos a ser
realizada em 2008, as fontes de recurso e sua aplicação;

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, o resumo das
fontes de recurso e do detalhamento dos investimentos, a
consolidação do programa de investimentos e a composição da
participação societária no capital das empresas em 30 de junho de
2007.

Parágrafo único - Os quadros de que trata este artigo deverão ser
encaminhados, pelas empresas que integram o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa,
para conhecimento, até dez dias após a publicação desta lei.

Art. 29 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado, constituem fontes de recurso e investimentos as
operações que afetam o passivo e o ativo circulantes, observado o
disposto no art. 188 da Lei Federal n° 6.404, de 15  de dezembro de
1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas,
para cálculo dos recursos provenientes das operações, os itens que
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não implicam entrada ou saída de recursos.
Art. 30 - As empresas estatais alocarão os recursos destinados a

investimentos, prioritariamente, na contrapartida de financiamento
obtido de agências e organismos nacionais e internacionais.

Seção IV
Das Vedações

Art. 31 - Não poderão ser destinados recursos para atender a
despesas com:

I - sindicato, associação ou clube de servidores públicos;
II - pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração

Pública direta ou indireta por serviços de consultoria ou de assistência
técnica;

III - entidades de previdência complementar ou congênere,
ressalvado o disposto nas Leis Complementares Federais n°s 108 e
109, de 29 de maio de 2001.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as
destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal
e as dirigidas a creches e escolas de atendimento pré-escolar.

Art. 32 - São vedados os procedimentos efetuados pelos
ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesa sem
comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Seção V
Das Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária

Art. 33 - As emendas ao projeto de lei orçamentária devem obedecer
ao disposto na alínea “b” do inciso III do art. 160 da Constituição do
Estado e não podem indicar recursos provenientes de anulação das
seguintes despesas:

I - dotações financiadas com recursos vinculados;
II - dotações referentes a contrapartida;
III - dotações referentes a obras em execução;
IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados,

exceto quando se tratar de remanejamento de recursos no âmbito da
entidade arrecadadora;

V - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
VI - dotações referentes a auxílio-funeral, auxílio-doença, auxílio-

alimentação e auxílio-transporte;
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VII - dotações referentes a encargos financeiros do Estado;
VIII - dotações referentes a programas estruturadores constantes no

programa Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado -
Geraes -, exceto quando se tratar de remanejamento de recursos
entre os programas ou no âmbito de cada um deles;

IX - dotações referentes ao Pasep da Administração direta.
Seção VI

Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira
Art. 34 - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, por ato

próprio, até trinta dias após a publicação da lei orçamentária de 2008,
cronograma anual de desembolso, por órgão, nos termos do art. 8° da
Lei Complementar Federal n° 101, de 2000.

Parágrafo único - Excetuadas as despesas de pessoal e encargos
sociais e de precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais
de desembolso mensal dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública
terão como referencial o repasse previsto no art. 162 da Constituição
do Estado, na forma de duodécimos.

Art. 35 - Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações
orçamentárias e da movimentação financeira, para atingir a meta de
resultado primário, o Poder Executivo apurará o montante da limitação
e apresentará, até o vigésimo terceiro dia do mês subseqüente ao
final do bimestre, à comissão permanente de que trata o § 2° do art.
155 da Constituição do Estado, o montante que caberá a cada um dos
Poderes, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas.

§ 1° - O valor da limitação que caberá a cada órgão  será definido
pela comissão permanente de que trata o § 2° do art . 155 da
Constituição do Estado, proporcionalmente à participação de cada um
na base contingenciável total.

§ 2° - A base contingenciável corresponde ao total das dotações
estabelecidas na lei orçamentária de 2008, excluídas:

I - as vinculações constitucionais e legais;
II - as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças

judiciais;
III - as despesas com pessoal e encargos sociais;
IV - as despesas com juros e encargos da dívida;
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V - as despesas com amortização da dívida;
VI - as despesas com auxílios doença, funeral, alimentação e

transporte financiados com recursos ordinários;
VII - as despesas com programas estruturadores constantes no

programa Geraes;
VIII - a despesa com o Pasep.
§ 3° - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executi vo, o Ministério

Público e o Tribunal de Contas publicarão, no prazo de sete dias
contados do recebimento das informações, ato próprio estabelecendo
os montantes disponíveis para empenho e movimentação financeira.

Seção VII
Do Controle e da Transparência

Art. 36 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em
observância ao princípio da publicidade, o Poder Executivo tornará
disponível na internet, 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 trimestral das

metas físicas do PPAG;
IV - a execução orçamentária quadrimestral com o detalhamento por

função, subfunção, programa e ações de forma acumulada;
V - relatório quadrimestral da arrecadação mensal realizada até o

mês anterior das receitas administradas;
VI - demonstrativo atualizado mensalmente dos convênios de

entrada e de saída de recursos, discriminando a unidade
orçamentária, o concedente e o convenente, o objeto e os prazos de
execução, os valores das liberações de recursos.

§ 1° - Em observância ao princípio da economicidade , o Poder
Executivo poderá, a seu critério, promover a publicação oficial dos
anexos da lei orçamentária anual na internet, na página da Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais, que deverá manter em seus
arquivos cópia impressa para fins de consulta dos interessados.

§ 2° - Edição impressa do diário oficial do Estado fará constar a
observação de que os anexos da lei orçamentária anual foram
publicados na forma prevista no § 1°.
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§ 3° - Em observância ao princípio da publicidade, a Imprensa Oficial
do Estado de Minas Gerais tornará disponível o acesso irrestrito e
gratuito à versão “on line” do diário oficial do Estado a qualquer
cidadão.

Art. 37 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em
observância ao princípio da publicidade, o Tribunal de Contas do
Estado tornará disponível, em sua página na internet, para acesso de
toda a sociedade, a íntegra dos pareceres referentes aos processos
de tomadas ou prestações de contas anuais dos Poderes Executivo,
Judiciário e Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e
dos órgãos e entidades da Administração Pública estadual.

Art. 38 - Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do
“caput” do art. 4° e no § 3° do art. 50 da Lei Comp lementar n° 101, de
2000, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos
adicionais, bem como sua respectiva execução, será feita de forma a
propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados
dos programas de governo.

§ 1° - Para fins de acompanhamento e controle de cu stos, o
pagamento dos bens e serviços contratados diretamente pelos órgãos
e entidades do Poder Executivo dependerá de prévio registro dos
respectivos contratos no Sistema Integrado de Administração de
Materiais e Serviços - Siad -, de acordo com a legislação em vigor,
ficando facultada aos demais Poderes, ao Ministério Público e ao
Tribunal de Contas a adoção desse procedimento.

§ 2° - O acompanhamento dos programas financiados c om recursos
do Orçamento Fiscal dos órgãos e entidades que tenham sua
execução orçamentária e financeira registrada no Siafi-MG será feito
no módulo de monitoramento do gasto público do Sistema de
Informações Gerenciais e de Planejamento - Sigplan.

§ 3° - As diretrizes e metas de longo prazo de cont role de custos,
qualidade e produtividade do gasto governamental comporão o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado e serão avaliadas anualmente
por meio de programa específico do PPAG 2008-2011.

Art. 39 - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa
acesso ao Siafi-MG e ao Sigplan para fins de acompanhamento e
fiscalização orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso I do
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art. 160 da Constituição do Estado.
Art. 40 - A Secretaria de Estado de Fazenda enviará mensalmente à

Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS,
discriminada por subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior.

CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA
Art. 41 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa

projetos de lei sobre matéria tributária e tributário-administrativa que
objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu
aperfeiçoamento, adequação a mandamentos constitucionais e
ajustamento a leis complementares federais, resoluções do Senado
Federal ou decisões judiciais, os quais versarão, em especial, sobre:

I - o ICMS, visando à adequação da legislação estadual aos
comandos de lei complementar federal ou de resolução do Senado
Federal;

II - o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, visando, principalmente, ao
atendimento dos fins sociais do tributo;

III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor - IPVA -,
visando, principalmente, à revisão da base de cálculo, das alíquotas e
das hipóteses de incidência, não-incidência e isenção e ao
aperfeiçoamento dos mecanismos para a modernização e agilização
de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar exeqüível
a sua cobrança;

V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas
hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar
compatível a arrecadação com os custos dos respectivos serviços;

VI - a instituição de novos tributos, ou a modificação em decorrência
de alterações legais, daqueles já instituídos;

VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável
à microempresa, ao microprodutor rural, ao agricultor familiar, à
empresa de pequeno porte, ao pequeno produtor rural e às
cooperativas;

VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e
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julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à sua
racionalização, simplificação e agilização;

IX - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório
da prática de infração da legislação tributária;

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e
arrecadação de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização
e eficiência;

XI - o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da
Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da completa revisão e
racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a
padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a
eficácia na prestação de serviços.

§ 1° - Poderão ser instituídos pólos de desenvolvim ento regionais ou
setoriais, mediante alterações na legislação tributária e observadas as
vocações econômicas de cada região.

§ 2° - Nas propostas de alteração da legislação tri butária deverá
constar demonstrativo de impacto financeiro e orçamentário, que
discriminará a previsão de receita do tributo e o respectivo percentual
de aumento ou de renúncia de receita.

CAPÍTULO V
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL
Art. 42 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -

BDMG -, instituição financeira oficial, cuja missão é promover e
financiar o desenvolvimento econômico e social do Estado, fomentará
projetos e programas de desenvolvimento social e regional e de
ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de
acordo com as definições estratégicas e em sintonia com as diretrizes
e políticas definidas pelo governo estadual, incluindo o PPAG,
observadas também as determinações legais e normativas referentes
aos fundos estaduais dos quais é o gestor ou agente financeiro e as
instruções aplicáveis ao sistema financeiro nacional.

§ 1° - O BDMG observará, nos financiamentos concedi dos, 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
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da infra-estrutura e de crescimento, modernização e ampliação da
competitividade do parque produtivo mineiro, das atividades
comerciais e de serviços sediadas no Estado, do turismo e do
agronegócio, com atenção às iniciativas de inovação e
desenvolvimento tecnológico, aos programas de irrigação, às
atividades de silvicultura, à agricultura familiar e à agricultura urbana,
de acordo com a Lei n° 15.973, de 12 de janeiro de 2006.

§ 2° - Na implementação de programas de fomento, o BDMG
conferirá prioridade aos médios, pequenos e microempreendimentos,
aos pequenos produtores rurais, aos agricultores-familiares, às
comunidades remanescentes de quilombos, às comunidades
indígenas, às cooperativas e às associações de produção ou
comercialização, bem como ao desenvolvimento institucional e
melhoria da infra-estrutura dos Municípios.

§ 3° - O BDMG concederá os financiamentos de forma que lhe seja
preservado, no mínimo, o valor e garantida a remuneração dos custos
de captação.

Art. 43 - Para fins do disposto nos §§ 1° e 2° do a rt. 15 da Lei
Complementar n° 91, de 19 de janeiro de 2006, fica autorizada a
transferência de recursos diretamente arrecadados entre fundos que
exerçam a função de financiamento.

Parágrafo único - As transferências de que trata o “caput” serão
consignadas na lei orçamentária, podendo ser nela incluídas por meio
de abertura de créditos adicionais.

Art. 44 - Acompanhará a proposta de lei orçamentária o plano de
metas de liberação de recursos do BDMG relativo a 2008, 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.

§ 1° - O plano de metas, assim como os demonstrativ os de
execução a que se refere o “caput”, discriminarão:

I - as fontes dos recursos;
II - as liberações de recursos não reembolsáveis e os

financiamentos reembolsáveis efetivamente concedidos ou previstos
para serem concedidos no exercício de 2007;



1635

III - o porte do tomador do financiamento;
IV - a distribuição regional e setorial das aplicações.
§ 2° - O BDMG elaborará demonstrativos semestrais d a execução

do plano de metas de liberação de recursos, conforme definido no §
1°, e os manterá atualizados na internet.

§ 3° - O BDMG demonstrará, em audiência pública sem estral
perante a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa, a conformidade das aplicações dos seus
recursos com a política estipulada nesta lei, bem como a execução do
plano de metas previsto neste artigo.

CAPÍTULO VI
DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE

CRÉDITO
Art. 45 - A administração da dívida pública estadual interna ou

externa tem por objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes
alternativas de recursos para o Tesouro Estadual.

Art. 46 - Na lei orçamentária para o exercício de 2008, as despesas
com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas
com base nas operações contratadas e nas autorizações concedidas
até a data do encaminhamento do respectivo projeto de lei à
Assembléia Legislativa.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47 - Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até
31 de dezembro de 2007, a programação nele constante poderá ser
executada para o atendimento das seguintes despesas:

I - pessoal e encargos sociais;
II - benefícios previdenciários;
III - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas

a Municípios;
IV - serviço da dívida;
V - outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento)

de 1/12 (um doze avos).
Art. 48 - A lei orçamentária poderá conter dispositivo que autorize

operações de crédito para refinanciamento da dívida.
Art. 49 - O superávit financeiro apurado no exercício de 2008 relativo
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aos recursos diretamente arrecadados - fonte 60 - dos órgãos e
entidades do Poder Executivo será revertido como recursos ordinários
do Tesouro Estadual para o exercício de 2009.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no “caput” deste artigo
os recursos:

I - provenientes  de  transferência  do Sistema Único de Saúde -
SUS -;

II - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência
Social - Suas -;

III - destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais - Fapemig -;

IV - dos institutos de previdência;
V - dos fundos estaduais que exerçam funções de financiamento ou

garantia, ficando autorizada a transferência de receitas provenientes
de recursos diretamente arrecadados entre os mesmos, nos termos
do art. 15 da Lei Complementar n° 91, de 2006;

VI - definidos em resolução conjunta dos Secretários de Estado de
Planejamento e Gestão e de Fazenda.

Art. 50 - Para fins do disposto no § 3° do art. 16 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000, são considera das despesas
irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos
incisos I e II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia
e de outros serviços e compras.

Art. 51 - 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, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) serão
destinados prioritariamente a financiamento de projetos de pesquisa
desenvolvidos por instituições estaduais.

Art. 52 - Na execução orçamentária não haverá contingenciamento
de recursos destinados:

I - ao Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -;
II - ao Fundo Estadual de Assistência Social - Feas.
Art. 53 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Gláucia Brandão -

Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.141/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.141/2007, de autoria do Deput ado Alberto
Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Pains o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.141/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pains o imóvel

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

Pains imóvel com área de 7.237,35m² (sete mil duzentos e trinta e
sete vírgula trinta e cinco metros quadrados), situado naquele
Município, registrado sob o n° R-180, a fls. 35 do Livro 3, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Pains, a ser desmembrado em
duas áreas, nos termos dos Anexos I e II desta lei.

§ 1° - A área de 5.461,95m² (cinco mil quatrocentos  e sessenta e um
vírgula noventa e cinco metros quadrados), descrita no Anexo I desta
lei, destina-se ao funcionamento de uma praça pública de lazer e
prática desportiva.

§ 2° - A área de 1.775,40m² (mil setecentos e seten ta e cinco vírgula
quarenta metros quadrados), descrita no Anexo II desta lei, destina-se
a arruamento público.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não tiverem sido dadas às áreas em que
for desmembrado as destinações estabelecidas nos §§ 1° e 2° do art.
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1°.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Vanderlei Jangrossi.
Anexo I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 7)
A área de 5.461,95m² (cinco mil quatrocentos e sessenta e um

vírgula noventa e cinco metros quadrados) tem a seguinte descrição:
inicia-se o perímetro no vértice V-1, de coordenadas N
7.747.645,5895 e E 430.791,4289; deste, segue-se confrontando com
a Rua Pe. José Venâncio, com azimute 150°49’21” e d istância de
5,26m (cinco vírgula vinte e seis metros) até o vértice V-2, de
coordenadas N 7.747.640,995 e E 430.793,995; deste, segue-se
confrontando com Jakeline de Freitas Leite, com azimute 252°47’58” e
distância de 22,60m (vinte e dois vírgula sessenta metros) até o
vértice V-3, de coordenadas N 7.747.634,313 e E 430.772,410; deste,
segue-se com azimute 161°29’08” e distância de 11m (onze metros)
até o vértice V-4, de coordenadas N 7.747.623,882 e E 430.775,903;
deste, segue-se confrontando com Fernando Nominato da Silva, com
azimute 161°29’08” e distância de 22,10m (vinte e d ois vírgula dez
metros) até o vértice V-5, de coordenadas N 7.747.602,926 e E
430.782,920; deste, segue-se confrontando com Antônio Ribeiro
Sobrinho, com azimute 161°29’08” e distância de 9,5 0m (nove vírgula
cinqüenta metros) até o vértice V-6, de coordenadas N 7.747.593,917
e E 430.785,937; deste, segue-se confrontando com Elmar dos
Santos de Freitas, com azimute 161°29’08” e distânc ia de 2,74m (dois
vírgula setenta e quatro metros) até o vértice V-7, de coordenadas N
7.747.591,324 e E 430.786,806; deste, segue-se confrontando com
José Candido de Morais Segundo, com azimute 263°59’ 45” e
distância de 27,13m (vinte e sete vírgula treze metros) até o vértice V-
8, de coordenadas N 7.747.588,486 e E 430.759,825; deste, segue-se
confrontando com a Rua Juca Rodrigues, com azimute 264°25’14” e
distância de 12,70m (doze vírgula setenta metros) até o vértice V-9,
de coordenadas N 7.747.587,251 e E 430.747,186; deste, segue-se
confrontando com Gleison Rodarte Vilela, com azimute 264°12’13” e
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distância de 33,48m (trinta e três vírgula quarenta e oito metros) até o
vértice V-10, de coordenadas N 7.747.583,870 e E 430.713,881;
deste, segue-se confrontando com Deise Ribeiro Almeida, com
azimute 264°48’52” e distância de 34,02m (trinta e quatro vírgula zero
dois metros) até o vértice V-11, de coordenadas N 7.747.580,795 e E
430.679,999; deste, segue-se confrontando com a Rua Manoel Lopes,
com azimute 356°03’51” e distância de 52,48m (cinqü enta e dois
vírgula quarenta e oito metros) até o vértice V-12, de coordenadas N
7.747.633,149 e E 430.676,397; deste, segue-se confrontando com a
Prefeitura Municipal de Pains - hospital, com azimute 85°13’38” e
distância de 21,07m (vinte e um vírgula zero sete metros) até o vértice
V-13, de coordenadas N 7.747.634,902 e E 430.697,390; deste,
segue-se com azimute 83°30’59” e distância de 94,64 5m (noventa e
quatro vírgula seiscentos e quarenta e cinco metros) até o vértice V-1,
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e
encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao
Meridiano Central n° 45°00’, fuso-23, tendo como “d atum” o SAD-69.
Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no
plano de projeção UTM.

Anexo II
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 7)

A área de 1.775,40m² (mil setecentos e setenta e cinco vírgula
quarenta metros quadrados) tem a seguinte descrição: inicia-se o
perímetro no vértice V-21, de coordenadas N 7.747.731,0572 e E
430.658,6180, esquina com a Rua Dom Belchior; deste, segue-se
confrontando com a Rua Manoel Lopes, com azimute 96°48’56” e
distância de 11,97m (onze vírgula noventa e sete metros) até o vértice
V-15, de coordenadas N 7.747.729,636 e E 430.670,507; deste,
segue-se confrontando com a Rua Manoel Lopes pelo lado do muro
do hospital, com azimute 176°42’53” e distância de 18,15m (dezoito
vírgula quinze metros) até o vértice V-16, de coordenadas N
7.747.711,515 e E 430.671,548; deste, segue-se com azimute
176°27’33” e distância de 78,52m (setenta e oito ví rgula cinqüenta e
dois metros) até o vértice V-12, de coordenadas N 7.747.633,149 e E
430.676,397; deste, segue-se com azimute 176°03’51”  e distância de
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52,48m (cinqüenta e dois vírgula quarenta e oito metros) até o vértice
V-11, de coordenadas N 7.747.580,795 e E 430.679,999; deste,
segue-se confrontando com a Rua Manoel Lopes, atravessando a rua,
com azimute 230°27’13” e distância de 13,67m (treze  vírgula sessenta
e sete metros) até o vértice V-17, de coordenadas N 7.747.572,090 e
E 430.669,456; deste, segue-se confrontando com a Rua Manoel
Lopes, pelo lado da Escola José Maria da Fonseca, com azimute
340°20’46” e distância de 4,58m (quatro vírgula cin qüenta e oito
metros) até o vértice V-18, de coordenadas N 7.747.576,403 e E
430.667,916; deste, segue-se com azimute 358°13’29”  e distãncia de
28,51m (vinte e oito vírgula cinqüenta e um metros) até o vértice V-19,
de coordenadas N 7.747.604,896 e E 430.667,033; deste, segue-se
com azimute 356°10’59” e distância de 84,70m (oiten ta e quatro
vírgula setenta metros) até o vértice V-20, de coordenadas N
7.747.689,407 e E 430.661,394; deste, segue-se com azimute
356°11’12” e distância de 41,742m (quarenta e um ví rgula setecentos
e quarenta e dois metros) até o vértice V-21, ponto inicial da descrição
deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central
n° 45°00’, fuso-23, tendo como “datum” o SAD-69. To dos os azimutes
e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção
UTM.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.143/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.143/2007, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poços
de Caldas o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.143/2007
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas
o imóvel que especifica.

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

Poços de Caldas imóvel constituído por área de 1.462m² (mil
quatrocentos e sessenta e dois metros quadrados) e respectiva
benfeitoria, situado na Rua Nossa Senhora de Fátima, naquele
Município, registrado sob o n° 15.987, a fls. 247 d o Livro 3-V, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poços de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao
funcionamento do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Vanderlei Jangrossi.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 17/7/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.

Arlette Aparecida Seganfredo Bailoni, ocorrido no dia 13/7/2007, em
Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.
Jairo Alves, ocorrido no dia 15/7/2007, em Esmeraldas. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.
Marcos Alves Vieira, ocorrido no dia 14/7/2007, em Esmeraldas. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2007

ATA
ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/7/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 69 a 71/2007
(encaminham os Projetos de Lei nºs 1.414 a 1.416/2007,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 1.417 a 1.421/2007 - Requerimentos nºs 892 a 898/2007 -
Requerimentos da Deputada Gláucia Brandão e outros, da Deputada
Elisa Costa e do Deputado Carlin Moura e dos Deputados Gil Pereira
e outros, Célio Moreira, Rêmolo Aloise e Weliton Prado e da
Comissão de Direitos Humanos (2) - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Turismo, de Defesa do Consumidor, de Transporte,
do Trabalho e de Cultura e do Deputado Sebastião Costa - Oradores
Inscritos: Discursos da Deputada Rosângela Reis e dos Deputados
Sebastião Costa, Eros Biondini e Domingos Sávio - 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos:
Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos (2) e do Deputado
Weliton Prado; aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Questão de ordem - Requerimento da Deputada Elisa Costa;
deferimento; discurso do Deputado Weliton Prado - Requerimento do
Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do Deputado Paulo
Guedes - Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento;
discurso do Deputado João Leite - Requerimento do Deputado
Adalclever Lopes; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio
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- Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à

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

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

MENSAGEM Nº 69/2007
Belo Horizonte, 17 de julho de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação dessa egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que altera a Lei nº 12.688, de 15
de dezembro de 1997, que autoriza a doação de imóvel à Santa Casa
de Misericórdia de Belo Horizonte e extingue a Fundação Instituto do
Coração de Minas Gerais - CARDIOMINAS.

A norma legal em referência extinguiu a Fundação Instituto do
Coração de Minas Gerais - Cardiominas e autorizou a doação à Santa
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte do imóvel consistente no
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prédio em construção destinado ao Cardiominas, constituído pelo
quarteirão 32, da 13ª seção urbana, compreendido pela Avenida dos
Andradas e pelas Ruas Ceará, Domingos Vieira e Piauí, no Bairro
Santa Efigênia, nesta Capital.

A Lei nº 12.688, de 1997, ainda previa a destinação de 15% (quinze
por cento) da capacidade do hospital que seria construído no referido
prédio ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Estaduais -
IPSEMG; contudo, em face da impossibilidade prática de se delimitar
e reservar o número de leitos dentro de um hospital, adveio a Lei nº
15.779, de 26 de outubro de 2005, alterando o dispositivo em questão,
estabelecendo a destinação pela Santa Casa de Misericórdia ao
IPSEMG do 4º e do 5º pavimentos do edifício de que tratam as
mencionadas leis.

Os dispositivos com que se pretende inovar dizem de disciplinar
especificamente a questão da ocupação do imóvel por cada uma das
pessoas envolvidas, quais sejam a Santa Casa de Misericórdia de
Belo Horizonte, o IPSEMG e o Município de Belo Horizonte.

A proposta visa a dar clareza à presença do IPSEMG no imóvel,
passando da condição não muito clara que a que lhe foi atribuída pela
Lei nº 15.779, de 2005, à condição de proprietário dos dois andares,
da fração ideal do terreno e das vagas de garagem que irá
efetivamente utilizar. Inclusive, os investimentos que ali estão sendo
realizados de modo a permitir a instalação dos ambulatórios passam a
ser benfeitorias de um imóvel de propriedade do IPSEMG. Da mesma
forma, com relação ao andar em que se instalará o Município de Belo
Horizonte.

Cada um terá a propriedade de fração ideal do terreno e área
construída que efetivamente detiver em função dos investimentos
feitos, regularizando-se, assim, a situação jurídica do imóvel.

A manutenção da doação nas condições em que foi definida pelas
Leis nº 12.688, 14.569 e 15.779, além de gerar um contra-senso, na
medida em que Estado doa um imóvel a um particular e ao mesmo
tempo determina a este que lhe reserve parte do imóvel, também
implica uma enorme dificuldade no uso conjunto do imóvel. Isso
porque as referidas leis não delimitaram de forma precisa as
condições para o uso do imóvel por cada uma das pessoas referidas,
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bem como não disciplinaram as relações recíprocas entre essas
pessoas.

Assim, entendemos ser benéfica a explicitação da área física a ser
destinada ao IPSEMG, à Santa Casa e ao Município, assim como a
definição de que cada um tem a propriedade dessa área. Desse
modo, incluímos tal especificação no novo texto que sugerimos.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me
levam a submeter ao elevado exame de seus nobres pares o presente
projeto de lei.

Atenciosamente,
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado em

exercício.
PROJETO DE LEI Nº 1.414/2007

Altera o art. 1º da Lei nº 12.688, de 15 de dezembro de 1997.
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 12.688, de 15 de dezembro de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
§ 1º - Ficam excluídos da doação de que trata esta lei, passando a

ser propriedade do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais - IPSEMG, para instalação de ambulatório médico
destinado ao atendimento dos usuários do Instituto:

I - o 4º (quarto) e o 5º (quinto) pavimentos do edifício de que trata o
“caput”;

II - a fração ideal de área no terreno correspondente ao 4º e ao 5º
pavimentos do edifício de que trata o “caput”;

III - o número de vagas de garagem proporcional à participação do
4º e do 5º pavimentos no total do imóvel.

§ 2º - Fica excluído da doação de que trata esta lei, passando a ser
propriedade do Município de Belo Horizonte:

I - o 3º (terceiro) pavimento do edifício de que trata o “caput”;
II - a fração ideal de área no terreno correspondente ao 3º pavimento

do edifício de que trata o “caput”;
III - o número de vagas de garagem proporcional à participação do

3º pavimento no total do imóvel.
§ 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à transferência

da propriedade dos imóveis de que tratam os §§ 1º e 2º ao IPSEMG e
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ao Município de Belo Horizonte, mediante escritura de rerratificação, a
ser celebrada com a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte.

§ 4º - No prazo máximo de noventa dias contados da vigência desta
lei, a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, o IPSEMG e o
Município de Belo Horizonte celebrarão convenção de condomínio,
definindo as condições de administração do edifício, sua operação e
custeio das despesas comuns do condomínio.

§ 5º - Quaisquer incorporações feitas no prédio de que trata o
“caput” pertencem à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, ao
IPSEMG e ao Município de Belo Horizonte, na proporção de sua
participação na propriedade do referido prédio.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 70/2007

Belo Horizonte, 17 de julho de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Augusta Casa, projeto de lei que altera dispositivos da Lei nº 16.692,
de 11 de janeiro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a permutar
com a União o imóvel que especifica situado no Município de
Uberaba.

O projeto encaminhado objetiva corrigir a área de propriedade do
Estado, permitindo a consumação da permuta. Considerando que os
imóveis não possuem valores equivalentes, o projeto dispõe, ainda,
sobre o pagamento da diferença encontrada entre os laudos de
avaliação, informa que a compensação financeira será feita pelo
Município de Uberaba, em atendimento ao Protocolo de Intenções
celebrado entre aquele Município e o Estado de Minas Gerais, por
meio do Corpo de Bombeiros Militar, conforme justificação
apresentada pela Secretária de Estado de Planejamento e Gestão,
anexa.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus Nobres Pares o projeto de lei em anexo.
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Atenciosamente,
Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador, no exercício do

cargo de Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 1.415/2007

Altera os arts. 1º e 2º da Lei nº 16.692, de 11 de janeiro de 2007,
que autoriza o Poder Executivo a permutar com a União o imóvel que
especifica, situado no Município de Uberaba.

Art. 1º - Os arts. 1º e 2º da Lei nº 16.692, de 11 de janeiro de 2007,
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar parte do
imóvel de propriedade do Estado, constituído pela área de 1.024,22m²
(um mil vinte e quatro vírgula vinte e dois metros quadrados), a ser
desmembrado de área maior, situado na Rua Treze de Maio, nº 74,
Bairro do Fabrício, no Município de Uberaba, registrado sob a
Matrícula nº 11.700, R-1, à ficha 1 do Livro 2, no Cartório de Registro
de Imóveis de 1º Ofício da Comarca de Uberaba, com a seguinte
descrição: frente para a Rua Treze de Maio, com 24,80m (vinte e
quatro vírgula oitenta metros); confrontando pelo lado direito com
terreno de propriedade do Estado, em linha quebrada, com
seguimentos de 5,50m (cinco vírgula cinqüenta metros), 5,48m (cinco
vírgula quarenta e oito metros), 20,50m (vinte vírgula cinqüenta
metros), e 5,00m (cinco metros); aos fundos confronta com Nelita
Sinibalde e Eugênio Rodrigues Borges, numa extensão de 30,27m
(trinta vírgula vinte e sete metros), fechando o perímetro pelo lado
esquerdo confrontando com a Prefeitura Municipal de Uberaba, numa
extensão de 42,71m (quarenta e dois vírgula setenta e um metros),
perfazendo assim a área do terreno, que é de 1.024,22m² (um mil
vinte e quatro vírgula vinte e dois metros quadrados), avaliado em
R$740.401,16 (setecentos e quarenta mil, quatrocentos e um reais e
dezesseis centavos), pelo imóvel constituído pela área de
10.256,21m² (dez mil duzentos e cinqüenta e seis vírgula vinte e um
metros quadrados), de propriedade da União, situado no Bairro Santa
Marta, nas Ruas Florianópolis, Centenário e Niterói e na Avenida
Nenê Sabino, naquele Município, constituído pelos lotes 1 a 27 da
Quadra 19, registrado sob a Matrícula nº 45.403, R-1, à ficha 1 do
Livro 2 de Registro Geral, no Cartório de Registro de Imóveis de 1º
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Ofício da Comarca de Uberaba, avaliado em R$ 1.287.461,75 (um
milhão, duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e um
reais e setenta e cinco centavos).

Art. 2º - A diferença encontrada entre os laudos de avaliação, no
valor de R$ 547.060,59 (quinhentos e quarenta e sete mil, sessenta
reais e cinqüenta e nove centavos), será compensada pelo Município
de Uberaba, que repassará à União o valor correspondente,
transferindo para esta o imóvel situado na Rua Engenheiro Foze Kalil
Abrão, nº 115, Bairro Mercês, naquele Município, avaliado em
R$376.538,93 (trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e oito
reais e noventa e três centavos).

Parágrafo único - O valor restante será reembolsado pelo Município
de Uberaba, diretamente à União, sem que se faça presente qualquer
intermediação do Estado de Minas Gerais.”

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N° 71/2007

Belo Horizonte, 17 de julho de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No exercício da competência que me reservam privativamente os

incisos V, VI e XIV do art. 90 da Constituição do Estado, encaminho à
consideração dessa egrégia Assembléia o apenso projeto de lei, que
cria o Conselho Estadual de Saneamento Básico - CESB - e dá outras
providências.

Como poderá verificar, a iniciativa se harmoniza com dispositivo
constante do § 1° do art. 192 da Constituição minei ra, segundo o qual
a política e os planos plurianuais de saneamento básico do Estado
serão submetidos a um Conselho específico. Nesse contexto, a
proposição cria o CESB, definindo-lhe a competência, a composição e
o modus operandi, sempre ao amparo da Lei n° 11.720, de 28 de
dezembro de 1994, a qual regulamentou parcialmente o preceito
constitucional ora referido.

Faz-se mister observar, outrossim, que a proposição também se
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coaduna com a legislação federal pertinente, em especial com os
dispositivos da Lei Federal n° 11.445, de 5 de jane iro de 2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico.

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

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

cargo de Governador do Estado.
PROJETO DE LEI N° 1.416/2007

Cria o Conselho Estadual de Saneamento Básico - CESB - e dá
outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - A teor do disposto no art. 192, § 1°, da Constituição do
Estado, fica criado o Conselho Estadual de Saneamento Básico -
CESB -, órgão colegiado estratégico, de natureza consultiva,
vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana - SEDRU.

Art. 2° - O Conselho Estadual de Saneamento Básico - CESB -, na
condição de órgão integrante do Sistema Estadual de Saneamento
Básico, de que trata a Lei n° 11.720, de 28 de deze mbro de 1994, tem
por finalidade subsidiar a definição de estratégias, a formulação de
políticas de saneamento básico e o acompanhamento da respectiva
execução.

Art. 3° - O Conselho Estadual de Saneamento Básico - CESB -, no
uso de suas atribuições, deverá observar os seguintes princípios
fundamentais:

I - universalização do acesso aos serviços de saneamento, visando
o atendimento básico de toda a população;

II - integração das questões de saneamento às de saúde, meio
ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural,
habitação, uso e ocupação do solo;

III - articulação com as políticas de desenvolvimento regional, em
especial com relação às regiões metropolitanas;

IV - assistência institucional aos Municípios, mediante viabilização
do apoio técnico necessário ao fortalecimento da capacidade de
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gestão das políticas de saneamento pelos governos locais, em
especial com relação aos municípios e às localidades de pequeno
porte nas regiões de menor desenvolvimento;

V - integração com as políticas de habitação, de combate à pobreza,
de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante
interesse social, voltadas para a melhoria da qualidade de vida, nas
quais o saneamento básico seja fator determinante;

VI - eficiência e sustentabilidade econômica;
VII - transparência das ações, baseada em sistemas de informação

e processos decisórios institucionalizados; e
VIII - controle social.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4° - Compete ao CESB, dentre outras atribuiçõe s que serão
definidas em regulamento:

I - propor estratégias e diretrizes para a política estadual de
saneamento a ser implantada pelo Poder Executivo;

II - colaborar com a formulação do Plano Estadual de Saneamento
Básico, de que trata a Lei n° 11.720, de 28 de deze mbro de 1994, a
ser encaminhado à Assembléia Legislativa pelo Governador do
Estado até o dia 30 de junho do primeiro ano de seu mandato;

III - acompanhar a implantação das ações dos organismos do
Sistema Estadual de Saneamento, com base no Plano Estadual de
Saneamento - PESB -;

IV - divulgar as avaliações anuais realizadas, considerando-se o
diagnóstico do quadro sanitário e epidemiológico do Estado e o
cumprimento das ações planejadas;

V - propor a atualização anual do PESB;
VI - analisar as informações e o desempenho do PESB de modo a

contribuir para as suas revisões anuais;
VII - divulgar o PESB nos termos da lei;
VIII - colaborar para a implantação e manutenção dos sistemas

nacional e estadual de informações sobre saneamento;
IX - propor mecanismos de ampla divulgação para as políticas,

planos e ações relacionados com o saneamento básico no Estado,
garantindo a transparência às ações governamentais;
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X - promover o controle social sobre a prestação, de natureza
pública e privada, no campo do saneamento básico;

XI - consolidar modelo descentralizado e participativo para a política
de saneamento básico; e

XII - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os
ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados
na área de saneamento.

Art. 5° - O CESB avaliará e opinará sobre o Plano E stadual de
Saneamento Básico - PESB -, até o dia 30 de abril do ano em que for
proposto.

Art. 6° - O CESB proporá anualmente a atualização d o PESB a partir
de avaliação das ações propostas, a ser elaborada por sua Secretaria
Executiva.

Parágrafo único - A atualização de que trata o caput compreenderá
os possíveis ajustes de programas e ações.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art. 7° - O CESB tem a seguinte composição:
I - o Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana, que será seu Presidente;
II - um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável;
III - um representante da Secretaria de Estado de Saúde;
IV - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão;
V - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social;
VI - um representante de cada uma das Regiões Metropolitanas do

Estado, a serem definidas em regulamento;
VII - um membro do Poder Legislativo;
VIII - um representante da Associação Nacional dos Serviços

Municipais de Saneamento - Assemae Regional Minas Gerais -;
IX - um representante do Ministério Público Estadual;
X - um representante da Associação das Empresas de Saneamento

Básico Estaduais - Aesbe -;
XI - um representante da Associação Brasileira de Engenharia
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Sanitária e Ambiental - Abes -;
XII - um representante da Frente Estadual de Saneamento

Ambiental - Fesa -;
XIII - um representante do Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de
Esgoto do Estado de Minas Gerais - Sindágua MG -;

XIV - um  representante  da Associação Mineira de Municípios -
AMM -;

XV - um representante de entidades do terceiro setor ligadas ao
meio ambiente, a ser indicado pelo Copam; e

XVI - um representante de entidade técnica, detentor de notório
saber e de experiência na área de saneamento básico, designado
pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana.

§ 1° - Os membros designados do Conselho serão nome ados por
resolução expedida pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, para um mandato de dois anos, permitida
uma recondução por igual período.

§ 2° - Haverá um suplente para cada um dos membros designados
do Conselho.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 8° - A Secretaria Executiva será exercida pela  SEDRU, nos
termos do regulamento, e terá as seguintes atribuições:

I - organizar as reuniões do Conselho;
II - preparar a documentação necessária às atividades do Conselho;
III - elaborar as atas dos trabalhos e os documentos necessários à

deliberação;
IV - acompanhar e assessorar o Conselho no cumprimento das

medidas por ele propostas; e
V - manter atualizados os arquivos do Conselho.
Art. 9° - O Regulamento definirá a entidade encarre gada das

funções de regulação e fiscalização de que trata o art. 12 da Lei
Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

Art. 10 - É vedada a remuneração, a qualquer título, de membros
efetivos ou interinos do CESB.
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Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- 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.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Da Sra. Maria Eleonora Barroso Santa Rosa, Secretária de Cultura,

prestando informações em atendimento a pedido de diligência da
Comissão de Turismo relativa ao Projeto de Lei nº 160/2007. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nº 160/2007.)

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda (2), prestando
informações em atendimento a pedidos de diligência da Comissão de
Justiça relativos aos Projetos de Lei nºs 637 e 1.040/2007. (- Anexem-
se os ofícios e as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Da Sra. Gláucia Brandão, Presidente da Comissão de Cultura desta
Assembléia Legislativa, encaminhando, para apreciação, o “Manifesto
de Criação da Frente Parlamentar Mineira em prol da Região
Metropolitana de Belo Horizonte” e solicitando sejam viabilizados
estudos com vistas ao lançamento da mencionada Frente Parlamentar
na 1ª Conferência Metropolitana da Região Metropolitana de Belo
Horizonte. (- À Mesa da Assembléia.)

Do Sr. Roberto Simões, Presidente da Faemg, dando ciência do
adiamento “sine die” da audiência pública sobre a perda de renda na
atual fase do crescimento do agronegócio. (- À Comissão de Política
Agropecuária.)

Do Cel. BM Cláudio Vinício Serra Teixeira, Comandante Operacional
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando
informações sobre o Requerimento nº 463/2007, da Comissão de
Assuntos Municipais.

Do Cel. PM Reinaldo Martins, Diretor de Meio Ambiente e Trânsito
da PMMG, prestando informações sobre o Requerimento nº 732/2007,
da Comissão de Transporte.

Da Sra. Martha Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete do Presidente
do Senado Federal, prestando informações sobre o Requerimento nº
653/2007, da Comissão de Justiça.

2ª Fase (Grande Expediente)



1654

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 1.417/2007

Declara de utilidade pública a entidade Banda Dançante Santa
Efigênia e Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de
Itabirito.

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

Dançante Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário, com sede no
Município de Itabirito.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de julho de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Banda Dançante Santa Efigênia e Nossa Senhora do

Rosário é sociedade civil sem fins lucrativos que desenvolve
importante trabalho de fins sociais e culturais.

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida
idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

A Banda Dançante Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário está
em funcionamento há mais de 26 anos.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.418/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Aimorés - 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 Aimorés - Apae -, com sede nesse
Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 18 de julho de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Aimorés encontra-se em pleno e regular funcionamento desde
9/9/2005, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, no que
concerne às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

A Apae de Aimorés tem por finalidade, promover a melhoria da
qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente
deficiência mental, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da
cidadania e ainda estimular a realização de estatísticas, estudos e
pesquisas em relação à causa da pessoa com deficiência, propiciando
o avanço científico e a permanente formação dos profissionais e dos
voluntários que atuam na Associação.

Pela importância dos serviços prestados pela entidade à sociedade,
contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.419/2007
Dispõe sobre política de educação ambiental para jovens por meio

da inclusão digital.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O poder público desenvolverá no Estado ações visando à

implantação da educação ambiental para jovens por meio da inclusão
digital.

Parágrafo único - As ações previstas no “caput” deste artigo,
respaldadas no Decreto nº 44.264, de 24 de março de 2006, na Lei nº
15.441, de 11 de janeiro de 2005, e nos arts. 214 e 215 da
Constituição do Estado, incluem a integração com o poder público
municipal, com as Secretarias de Estado de Educação, de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Ciência e Tecnologia,
por meio da Subsecretaria de Inclusão Digital, e com a Comissão
Interinstitucional de Educação Ambiental - Ciea-MG.

Art. 2º - Caberá aos órgãos mencionados no parágrafo único do art.
1º elaborar o conteúdo de informática e de noções das normas
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ambientais a ser aplicado simultaneamente.
Art. 3º - Os núcleos integrados para cumprir as finalidades desta lei

poderão ser municipais e regionais, devidamente equipados de
computadores, de material didático, de espaço físico adequado e do
programa a ser ministrado.

Art. 4º - Os alunos, de dezesseis a vinte e quatro anos, a serem
atendidos deverão ser previamente cadastrados por meio das escolas
públicas, colegiado e Conselhos Municipais de Assistência Social.

Art. 5º - O poder público poderá firmar convênios para cumprir as
ações previstas nesta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de julho de 2007.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: O projeto de lei em tela visa definir políticas de

educação ambiental por meio da inclusão digital. A matéria visa
capacitar, formar e habilitar jovens na faixa etária de 16 a 24 anos
com conteúdo/módulos de educação ambiental ao ministrar cursos de
inclusão digital.

Existe grande interesse e necessidade de capacitar nossos jovens
na inclusão digital como opções de habilitá-los ao mercado de
trabalho. Nesta ocasião pretendemos, com esta iniciativa, incluir um
conteúdo rico das atuais normas ambientais, sendo possível oferecer
formação inicial em informática e noções básicas de educação
ambiental, o que poderá torná-los multiplicadores ou mesmo técnicos
monitores para elaboração de políticas do Estado. Nesta linha
encontramos respaldos legais no Decreto nº 44.264, de 2006, que cria
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental. Essas ações
prevêem a participação das Secretarias de Estado de Educação, de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, por meio da Subsecretaria de Inclusão
Digital, e da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental -
Ciea-MG.

Em face do exposto, apresento aos nobres pares o projeto de lei
para apreciação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
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1.029/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.420/2007

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senador Cortes o
imóvel que especifica e dá outras providências.

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

Senador Cortes o imóvel constituído de terreno urbano com área de
28,00m (vinte e oito metros) de fundos com 37,20 (trinta e sete vírgula
vinte metros) em ambas as linhas laterais, totalizando área de
1.050,90m2 (hum mil e cinquenta metros e noventa centímetros
quadrados), com área construída de 400,44m2 (quatrocentos metros e
quarenta e quatro centímetros quadrados), sendo 21,30m (vinte e um
vírgula trinta metros) de frente para a Rua Major Salgado, tendo
18,80m (dezoito vírgula oitenta metros) pelo lado esquerdo e 18,80m
(dezoito vírgula oitenta metros) pelo lado direito com a Rua Pascoal
Tassi e 21,30m (vinte e um vírgula trinta metros) com fundos também
com a Rua Pascoal Tassi e benfeitorias situado à Rua Major Salgado,
nº 66, Centro, correspondente ao imóvel nº 5 do feito, registro nº 4.111
à fls. 4 do Livro 3-H, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Mar de Espanha.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento da Creche Municipal Antônio Monteiro
da Rocha.

Art. 2º - Revoga-se a Lei nº 16.040, de 31 de março de 2006.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de julho de 2007.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: O projeto de lei em tela visa revogar a Lei nº 16.040, de

31/3/2006, corrigindo um erro no imóvel citado e na sua destinação e
doar ao Município de Senador Cortes o imóvel que menciona, no qual
há muitos anos funciona a Creche Municipal Antônio Monteiro da
Rocha. Assim a municipalidade poderá investir em benfeitorias e
procurar soluções para áreas invadidas, não nos parecendo viável o
interesse do Estado.

Em face do exposto, apresento aos meus nobres pares para
apreciação este projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.421/2007
Declara de utilidade pública o Conselho Central da Sociedade de

São Vicente de Paulo, com sede no Município de Cláudio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Cláudio.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de julho de 2007.
Neider Moreira
Justificação: A mencionada entidade cumpre todos os requisitos da

Lei nº 15.430, de 2005. O Conselho Central da Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Cláudio, tem como
finalidade estatutária a prática de atividades beneficentes, culturais,
promocionais e de assistência social.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação
de meus nobres pares.

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

REQUERIMENTOS
Nº 892/2007, do Deputado Bráulio Braz, em que solicita seja

formulado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Paulo de Oliveira
Carvalho, ex-Deputado Estadual e ex-Prefeito de Muriaé, ocorrido em
15/7/2007, nesse Município. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 893/2007, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Sabará por
ocasião de seu aniversário de 333 anos de fundação, 296 anos de
elevação à categoria de Vila Real e 169 anos de emancipação. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 894/2007, do Deputado Eros Biondini, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Deputado Federal Miguel
Martini pelo lançamento de seu livro "A segunda vinda de Cristo". (- À
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Comissão de Cultura.)
Nº 895/2007, do Deputado Eros Biondini, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso ao Deputado Federal Miguel
Martini pela iniciativa do Projeto de Lei nº 478/2007, que institui o
Estatuto do Nascituro. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 896/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
solicita seja encaminhado à Promotoria Especializada na Defesa do
Consumidor pedido de informações relativas à existência de possíveis
procedimentos judiciais ou administrativos instaurados para apurar
denúncias de adulteração de combustíveis, sonegação fiscal e tráfico
de influência envolvendo distribuidoras de combustíveis e de
lubrificantes no Estado. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 897/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas a que seja
recapeada a Rodovia AMG-2925, que liga o Município de Caputira ao
Distrito de São Pedro do Havaí, no Município de Manhuaçu.

Nº 898/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao
recapeamento da Rodovia AMG - 2925, que liga o Município de
Caputira ao Distrito de São Pedro do Havaí, no Município de
Manhuaçu.

Da Deputada Gláucia Brandão e outros em que solicita instalação da
Frente Parlamentar em prol da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Da Deputada Elisa Costa e do Deputado Carlin Moura em que
solicitam a realização de ciclo de debates tendo como tema a Lei nº
11.340, de 2006, (Lei Maria da Penha) em comemoração ao primeiro
ano de sua vigência, bem como para avaliação de sua implementação
e para planejamento de novas ações.

Do Deputado Gil Pereira e outros em que solicita a constituição da
Frente Parlamentar para a Criação da Universidade Federal do Norte
de Minas.

Do Deputado Célio Moreira em que solicita seja elaborada pela
Mesa da Casa uma resolução que possibilite a apresentação de
projeto de lei de iniciativa popular mediante subscrição por assinatura
digital.
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Do Deputado Rêmolo Aloise em que solicita que as questões de
ordem que formulou na 65ª Reunião Ordinária de Plenário, em
17/7/2007, sejam respondidas por escrito. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Weliton Prado e da Comissão de Direitos Humanos (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo, de Defesa do Consumidor, de Transporte, do Trabalho e
de Cultura e do Deputado Sebastião Costa.

Oradores Inscritos
  O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, meus nobres Deputados, pessoas que nos vêem pela TV
Assembléia, estou muito feliz de estar aqui fazendo este
pronunciamento, pois não poderia deixar entrar o recesso sem
manifestar-me acerca de algumas questões. Quero aqui reiterar as
palavras das Deputadas Maria Lúcia Mendonça e Elisa Costa, na
semana passada, a respeito da Conferência Estadual de Políticas
Públicas para as Mulheres, conferência que foi um sucesso. Nela
foram aprovadas 49 propostas para serem levadas à conferência
nacional, em Brasília, que acontecerá nos dias 18 e 20 de agosto.

Quero saudar todas as mulheres do Estado de Minas Gerais. Elas
serão representadas pelas delegadas que foram eleitas na
conferência estadual e que lutarão para a efetivação de políticas
públicas voltadas para as mulheres, as famílias e as crianças.

Quero deixar registrada essa menção e citar alguns temas que
foram discutidos nessa conferência e que são de fundamental
importância para a preparação da mulher e seu crescimento cada vez
maior nos espaços da sociedade. Foram debatidos os seguintes
temas: “Autonomia e igualdade no mundo do trabalho” - muitas
mulheres estão ganhando bem menos que os homens ao exercerem a
mesma função; portanto, a equiparação salarial dentro das funções
exercidas é uma das lutas das mulheres -; “Educação inclusiva e não
sexista”, “Saúde das mulheres”, “Direitos sexuais e direitos
reprodutivos”, “Enfrentamento da violência contra as mulheres” e
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“Mulher e poder: participação social na política”.
Sabemos que existe uma participação enorme da mulher no âmbito

do trabalho: em torno de 35% delas são arrimo de família, ou seja,
sustentam suas famílias com seu salário. Hoje, temos dificuldade de
entrar em alguns espaços que são restritos aos homens - são os
espaços do poder. Houve uma mesa-redonda - fiz a coordenação do
debate, junto com a ex-Deputada Maria Elvira e a Deputada Federal
Jô Moraes - para discutirmos sobre esses espaços da mulher, sobre a
ocupação pela mulher dos espaços do poder. Aqui quero lembrar o
comprometimento da bancada feminina desta Casa, que tem uma luta
em prol da causa da mulher, uma luta suprapartidária.
Independentemente dos partidos, estamos unidas em prol da causa
da mulher e da possibilidade cada vez maior de ela buscar seus
espaços.

Quero citar algumas conquistas do próprio governo do Estado
quanto à Coordenadoria de Políticas Públicas para a Mulher, que
funciona junto à Sedese. Temos o entendimento de que, havendo
essa Coordenadoria, irão desenvolver-se ainda mais os trabalhos
ligados à mulher. Quem ocupa essa Coordenadoria é a Sra. Virgília
Rosa, que tem desempenhado um brilhante papel.

Quero também ressaltar os programas dos centros de referência e
apoio à mulher, que serão implantados no Estado de Minas Gerais.
Serão implantados de três a cinco centros de referência, que virão ao
encontro de nossas necessidades nas áreas de assistência à saúde,
de profissionalização e de apoio às mulheres vítimas de violência.
Estamos esperançosas com esse trabalho para que haja a
implantação desses centros de referência.

Além disso, gostaria de destacar a Vara de Justiça Especial em
Defesa das Mulheres, que será implementada no Estado de Minas,
um dos Estados que está na frente na implementação dessa Vara.
Acredito que assim haverá maiores condições de amparo legal para
as mulheres que sofrem violência doméstica.

Quero destacar, dentro desse tema da violência contra a mulher,
algumas prioridades que foram implementadas na proposta que será
encaminhada a Brasília, quanto à violência contra a mulher: a dotação
orçamentária, que é uma reivindicação das mulheres, para
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implantação e manutenção de serviços de atendimento à mulher; a
criação de delegacias especializadas; os centros de referência e os
núcleos de defesa da mulher vítima de violência; a realização de
campanhas de divulgação da Lei Maria da Penha; a capacitação da
rede de atendimento à mulher e a criação de casas-abrigo e casas de
passagem.

No que tange à capacitação das mulheres para o mercado de
trabalho, foi proposta a educação integral da escola infantil e creches;
a criação e fortalecimento de órgãos gestores de políticas públicas
para as mulheres; e a priorização de projetos pedagógicos voltados
para o acolhimento da diversidade.

No tema “Participação da mulher nos espaços de poder”, foram
definidas 29 propostas prioritárias, entre as quais a reserva, para as
mulheres, de 50% das vagas em chapas para as eleições
proporcionais. Hoje temos 30%. Infelizmente, ainda não conseguimos
preencher todas essas vagas. É preciso, como sempre defendo, que
haja um trabalho de capacitação, de qualificação dessas mulheres e
de incentivo para que elas trabalhem em defesa de suas causas nos
seus Municípios. E também para que mais mulheres entrem nos
espaços políticos, para defenderem a causa social, a ambiental e
outras causas que fazem parte da nossa vida.

O próximo ano será um ano eleitoral, e os Municípios estão
lançando candidatas. Queremos estar aqui incentivando as mulheres
a entrar nesses espaços do poder. Que possam entrar em um partido
que as auxilie e ofereça estrutura para que tenham condições de
realizar seus trabalhos. É importante que os partidos também tenham
consciência e apóiem as mulheres para que elas enfrentem as
campanhas eleitorais.

A cota de 50% das vagas para as mulheres nos cargos de livre
nomeação, nos órgãos políticos, é outra das 29 propostas que serão
encaminhadas a Brasília.

Às mulheres que pretendem concorrer às eleições, lembro que o
prazo para filiação aos partidos vai até 30 de setembro deste ano. É
preciso que se filiem para trabalhar em prol das eleições e da
efetivação das políticas públicas em nossos Municípios. Não adianta
querermos trabalhar apenas dentro de nossos lares, igrejas e
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empresas, como sempre fizemos. Temos que envolver-nos também
nesse trabalho político a fim de fortalecermos a nossa causa enquanto
mulheres e sociedade em construção.

Quanto à saúde da mulher, foram apresentadas propostas de
implementação, por parte do Ministério da Saúde, de política de saúde
destinada à prevenção de todos os tipos de câncer que acometem as
mulheres, de criação de centros de saúde integral da mulher e de
ampliação dos programas preventivos de educação sexual voltados
para os adolescentes. Além disso, propõe-se a vigilância permanente
quanto aos rumos das políticas públicas voltadas para as mulheres,
com base no que já foi discutido relativamente ao fortalecimento de
nossa representatividade; o engajamento de todas as mulheres
mineiras e maior divulgação para que possam encampar esse
trabalho político.

Registro meu repúdio em relação à mídia, que tanto tem dificultado o
crescimento, o progresso da mulher nos diversos âmbitos do mercado
de trabalho, na comunidade e na família. Ela tem sido como uma
redoma, dificultando o entendimento da mulher sobre sua cidadania.
Além disso, explora-a, mostrando o outro lado, o lado sexual, como se
a mulher não tivesse outras habilidades. Sabemos que a mulher tem
grandes habilidades e que pode somar muito nos diversos espaços. É
preciso haver essa preparação da mulher para a construção de uma
sociedade melhor para se viver, uma sociedade em que se integrem
homens, mulheres, crianças, idosos, para que possamos, cada vez
mais, tornar este mundo melhor.

Sr. Presidente, sem me delongar muito, gostaria de falar sobre a
BR-381, tão necessária para o desenvolvimento da região do Vale do
Aço. Estamos prestes a ver a expansão das empresas em nossa
região. Há uma proposta de investimento de US$8.000.000.000,00 na
Usiminas. Esta é uma das várias empresas que são cortadas por essa
BR. Há mineradoras, a Usiminas, a Vale do Rio Doce, a Cenibra,
empresas importantes para o desenvolvimento do nosso Estado e do
nosso país.

Quero mencionar um recurso que já foi liberado, estimado em
R$1.600.000.000,00, para o término das obras de duplicação da BR.
O seu término está previsto para 2011. Defendemos essa duplicação.
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Estamos com a Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-
381. Gostaria de contar com o apoio dos nossos parlamentares, pois
essa Frente será de fundamental importância. Vidas foram ceifadas e
são irrecuperáveis. Queremos evitar que isso ocorra e contribuir para
que haja maior fluxo e escoamento da produção.

Desejo aos Deputados um feliz descanso neste recesso. Que o
aproveitem e que possamos retornar ao trabalho com bastante
energia e vontade. E que, no próximo semestre, possamos vencer
mais uma etapa de trabalho. Obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

telespectadores da TV Assembléia que acompanham os trabalhos
deste Plenário, durante este semestre, procurei ter uma atuação
freqüente nas comissões, mais precisamente na Comissão de Justiça,
à qual pertenço. Acompanhei com muita atenção as falas das pessoas
que passaram por esta tribuna desde o início do ano até hoje. Pude
observar que, em todas, há algo que se aproveita e algo que devemos
contestar.

Quero discordar, por exemplo, do Deputado Durval Ângelo, que,
usando esta tribuna ontem, discutindo um projeto de interesse do
meio ambiente, fez comentários a respeito de uma situação que eu
jamais traria para esta tribuna. Penso que assunto de Município deve
ser resolvido no Município; assunto do Estado resolve-se no Estado; e
assuntos do governo federal devem ser resolvidos nos organismos
daquela esfera de poder. O que se falou ontem, aqui, é inadmissível.
A afirmação de que o Prefeito de Manhuaçu é proprietário rural é
verdadeira; ele o é. Todavia, quanto à afirmação de que ele seria
usuário de produtos agrotóxicos, acredito que isso foi colocado como
força de retórica para se chegar à etapa seguinte. A bem da verdade,
é nisso que quero crer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O
Sr. Sérgio Breder é produtor rural, consegue alta produtividade,
trabalha assessorado por agrônomos responsáveis e conscientes;
aliás alguns deles pertencem à Emater.

Então, não existe essa figura. Isso foi apenas para fazer o nexo,
para permitir que o Deputado fizesse alusão a fato ocorrido em 1985,
dizendo que o Prefeito de Manhuaçu, àquela época, autorizara a
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Viação Caparaó a explorar serviços de linhas sem licitação. Não é
verdade. A Viação Caparaó atua no Município de Manhuaçu - e a
conheço muito bem, porque sou da região - desde o final dos anos 70.
Portanto, foi um exagero ou se falseou a verdade, dizendo algo que
não aconteceu.

Relativamente ao processo judicial a que fez alusão, gostaria de
lembrar que, em data recente, o Ministro Gilmar Mendes,
acompanhado pela maioria do Supremo, na Reclamação nº 2.138,
entendeu que improbidade administrativa nada mais era do que a
repetição de um processo criminal. E esse processo criminal, à época,
o Prefeito o enfrentou e foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de
Minas Gerais.

Então, não existe recurso protelatório, como foi dito: o que existe é
um recurso para se ter garantia da cidadania neste país. O recurso é
para que se aplique o entendimento da Reclamação nº 2.138, da
interpretação do Supremo, para permitir que o Prefeito goze da
liberdade e da segurança, uma vez que a acusação que tinha, no
aspecto criminal, foi enfrentada, e dela foi absolvido. Ninguém pode
ser processado pelo mesmo fato duas vezes. É isso o que se busca;
não se busca usurpar nada nem utilizar recursos protelatórios.

Quanto à palavra “usurpação”, quero contestá-la com veemência.
Não usurpa quem foi eleito com 70% dos votos. Não usurpa quem tem
uma aprovação de 92% de seus munícipes. Portanto, o Prefeito de
Manhuaçu merece louvor, e não, críticas como as proferidas ontem,
contidas nestas notas taquigráficas e exibidas pela TV. Por essa
razão, resolvi vir a esta tribuna.

Aproveito o ensejo para discordar de algumas coisas que se falam e
lamentar a forma como alguns companheiros interpretam o impasse,
um pequeno impasse surgido entre o ponto de vista do Ministério
Público e o da Assembléia Legislativa, relativamente à lei orgânica
daquele órgão. A quem compete legislar? À Assembléia.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, disse a alguns colegas que erramos
ao longo do tempo por não termos promovido nenhuma mudança na
Lei Orgânica do Ministério Público. Quando se decidiu fazê-lo, isso
causou espanto, estranheza. Mas não é isso que devia acontecer,
mesmo porque ninguém está tirando dos membros do Ministério



1666

Público o direito a sua atuação precípua de fiscal da lei, ao seu papel
de fiscalizar, acompanhar, promover ações e agir com toda a
liberdade que o cargo e a Constituição lhes asseguram. O que se
propôs foram pequenas mudanças visando fortalecer o Ministério
Público. Porque não é fortalecido o órgão em que o Procurador-Geral,
seu responsável maior, não tem atribuições definidas de conduzir
aqueles com quem trabalha e sobre os quais tem ascendência. Não
se fortalece um órgão enfraquecendo a Corregedoria. E é isso que
esse projeto procurou fortalecer.

Hoje, pela manhã, o Deputado Lafayette de Andrada fez um
comentário sobre alguns aspectos, o qual considerei muito importante.
E, nesta matéria do jornal “O Tempo” exibida, alguns colegas estão
dizendo que tanto a Assembléia quanto o Ministério Público estão
perdendo. Acredito que não: nem a Assembléia nem o Ministério
Público estão perdendo. A Assembléia não está perdendo porque está
cumprindo o seu papel. Ou seja, ela existe para legislar. O Ministério
Público está ganhando, na minha avaliação, porque está tendo um
instrumento para que aqueles que dirigem a instituição tenham, de
fato e de direito, controle sobre ela; não um controle tutelar, mas
administrativo. Caso contrário, transforma-se em um grupo de
poderes, cada pessoa representando um poder diferente, agindo ao
seu arbítrio, sem que o responsável maior pela instituição possa ter
conhecimento algum das ações, de muitas das quais só toma
conhecimento depois de fato consumado, irreversível.

Após as avaliações que fiz - e fiquei em silêncio durante todo o
tempo em que se discutiu a matéria nesta Casa -, penso até ter havido
alguns excessos na fala, mas não, na ação. Se alguém se excedeu na
tribuna, não se excedeu na hora de transformar a sua palavra em
ação.

Estou aproveitando a oportunidade, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
para reafirmar que não há queda-de-braço e nenhum impasse; está
havendo uma acomodação, na qual quem tem o poder de fiscalizar a
aplicação de leis deve, de fato, preocupar-se em aplicá-las e fazer
essa fiscalização. E há aquela que tem o poder de elaborar as leis, a
Assembléia Legislativa, para cuja constituição há eleição, de quatro
em quatro anos, permitindo que a sociedade, o povo, o eleitor escolha
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quem acha que deve exercer essa atividade pública, a de elaborar
leis.

Então, é preciso, a partir de agora, entrar num processo de reflexão.
Fiz essa reflexão cuidadosamente, antes de vir a esta tribuna,
perguntando-me o que mudou. Mudou a essência do órgão? Não. O
que aconteceu foi o seguinte: esperamos muito tempo para promover
alguma mudança, e, no dia em que se fez essa mudança, ela causou
uma grande estranheza por parte de alguns integrantes do Ministério
Público. Compreendo a reação.

Vejo, ao microfone, o Deputado Lafayette de Andrada. Gostaria até
de lembrar que fiz alusão à fala de hoje do ilustre Deputado, que, pela
manhã, de forma prudente, consciente, responsável, abordou com
clareza as pequenas mudanças, os pequenos ajustes - nada que
toque a essência do Ministério Público, que queremos cada vez mais
fortalecido. É um órgão que nós e a democracia precisamos que
esteja cada vez mais atento à fiscalização do cumprimento das leis.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Nobre Deputado
Sebastião Costa, ao contrário do que tenho visto aqui, sobretudo nas
semanas que se passaram, em que alguns Deputados, de forma até
exaltada, trouxeram críticas à ação do Ministério Público, gostaria de
contribuir, neste debate, numa linha um pouco diferente. O Ministério
Público, indiscutivelmente, é um órgão necessário à democracia e à
nossa sociedade. Mas, como todo organismo, possui alguns membros
que não estão à altura do cargo que exercem. Isso acontece em toda
a sociedade. Há médicos muitos bons, mas infelizmente há médicos
picaretas. Temos advogados muito bons, grandes juristas, mas
também existem os advogados picaretas.  O  mesmo acontece com
os engenheiros, enfim, com todas as profissões - e, no Ministério
Público, não é diferente.

Esse conjunto de medidas que a Assembléia aprovou, no meu
entendimento, leva a um aprimoramento da ação do Ministério
Público, o qual a sociedade e o próprio Ministério Público devem
aplaudir. A Assembléia de Minas votou institutos que promovem
transparência no Ministério Público, fazendo com que seus dirigentes
tenham suas vistas sobre os membros que não honram seus cargos.

O Deputado Sebastião Costa - Muito bem.
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O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Essa é a grande
realidade. Aquela pequena minoria que não honra o cargo que ocupa
muitas vezes se acobertava com falhas ou lacunas da lei, que não
davam a necessária transparência aos seus atos. Agora estarão às
vistas do seu público e de seus superiores e pensarão duas vezes
antes de fazerem este ou aquele exagero, aquela loucura, mesmo,
que em alguns casos acontece. Como eu disse, isso não é privilégio
do Ministério Público.

Deputado Sebastião Costa, a sociedade aplaudirá as modificações
instauradas nesta Assembléia Legislativa. A grande maioria do próprio
Ministério Público aplaudirá as mudanças e transformações aprovadas
por esta Casa, porque elas darão transparência e eficiência a esse
Ministério.

Às vezes, a grande imprensa pinça apenas um pequeno detalhe de
uma lei extensa e, por meio desse pequeno detalhe, tenta ludibriar o
cidadão ao não apontar exatamente o texto da lei, fazendo uma
interpretação errônea do que foi aprovado. Em nenhum momento
aprovamos fórum privilegiado. Não tiramos sequer uma vírgula das
atribuições do Ministério Público, que continua, por meio de seus
Promotores, com todos os seus poderes e atribuições, ao contrário do
que foi divulgado. Em outros capítulos, contribuímos - e muito -
aperfeiçoando a Lei Orgânica do Ministério Público.

Deputado Sebastião Costa, gostaria de aplaudir seu pronunciamento
e dizer que, à medida que a sociedade for bem informada acerca do
que foi aprovado aqui, tenho a certeza de que, como a maioria do
próprio Ministério Público, aplaudirá as transformações. Essa era a
contribuição que queria trazer. Muito obrigado.

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço a participação de V. Exa.
Gostaria apenas de lembrar, Deputado, o que acabei de dizer há
poucos instantes. Eu e alguns companheiros que estamos nesta Casa
há mais tempo talvez tenhamos errado. Deixamos de promover
algumas mudanças anteriormente, e elas deveriam estar sendo feitas
anualmente ou de dois em dois anos, a fim de permitir que o Ministério
Público fosse devidamente valorizado. Tal valorização dependia
dessas medidas.

Acredito que num primeiro momento haverá uma inquietação. Em
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médio prazo, os homens de bem - e são muitos os que integram
aquela instituição - estarão louvando a atitude da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Sr. Deputado Sebastião
Costa, estávamos ouvindo seu pronunciamento, assim como as
palavras do relator do Projeto de Lei Complementar nº 17, Deputado
Lafayette de Andrada. Só queria deixar para reflexão do próprio
Ministério Público questões levantadas nesta Casa. Quando
voltarmos, por volta do dia 6 de agosto, esperamos que eles dêem
explicação a esta Casa sobre como mantêm, nesse Ministério, escuta
clandestina de telefone, grampeando ligações das autoridades e
pessoas de bem de Minas Gerais.

Cobraremos essa explicação porque eles cobram responsabilidades
de todas as pessoas. O Ministério Público não tinha, até então, esses
limites da legislação que aprovamos, os quais espero que, a partir de
agora, tenha. Eles também precisam parar de fazer escuta de
telefones, de fazer grampos telefônicos.

Hoje, infelizmente, não se pode mais conversar, visto que se está
sendo vigiado clandestinamente pela entidade Ministério Público. De
acordo com informações contidas em um processo judicial, no 1º
andar do prédio da Procuradoria, é feita escuta telefônica. O mais
absurdo é que essa ação conta com o apoio da Polícia Militar, que
também terá de explicar-se.

Então, durante os próximos 12 ou 15 dias, devemos fazer uma
reflexão acerca dessa situação. É preciso que o Ministério Público
também reflita acerca dos excessos que cometeu, sobretudo ao
manter escuta telefônica.

Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, boa sorte e bom descanso!
Obrigado.

O Deputado Sebastião Costa - Para concluir, Sr. Presidente,
ressalto que a informação dada nesta tribuna, há alguns dias, pelo
Deputado Antônio Júlio - e que foi repetida hoje - refere-se a uma
situação grave, porque atropela a cidadania, o direito do cidadão.

Podem alegar outra questão: “Estão querendo cercear”. Não se trata
disso. O que se quer é legalizar as ações. Assim, tudo deve ser feito,
precisa ser feito dentro da legalidade. O Ministério Público tem um



1670

papel preponderante. Todavia, como membros deste Poder, não
podemos acender uma vela para Deus e outra para o outro lado.
Temos de ter posição.

Em certa ocasião aprendi uma frase, da qual jamais me esqueci:
“Não descobri o segredo de acertar sempre. O de errar já descobri: é
querer agradar a todos ao mesmo tempo”. De acordo com essa idéia,
ao que me parece, alguns colegas estão querendo agradar a gregos e
a troianos. Isso, porém, não tem aplicação no mundo moderno.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.
O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, hoje é o último dia do primeiro período da 1ª Sessão
Legislativa da 16ª Legislatura. Julgo importante poder pronunciar-me
desta tribuna, às vésperas do curto, porém fundamental, recesso.

Antes de abordar alguns aspectos, Sr. Presidente, gostaria de fazer
coro com tantos colegas que se manifestaram aqui, pela manhã, e
lamentar profundamente o gravíssimo acidente ocorrido ontem no
Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Pela manhã, a pedido do Deputado Vanderlei Miranda, fizemos um
minuto de silêncio pelas vítimas do referido acidente, já que todos nós
estamos sofrendo, sobretudo considerando-se a maneira como tudo
aconteceu. Não quero discorrer sobre a seriedade e a
responsabilidade dos que estão diretamente envolvidos nessa
questão, mas apenas lamentar profundamente a perda de centenas
de vidas, bem como o sofrimento dos familiares que perderam seus
entes queridos. Enfim, manifestamos a essas pessoas nossa
solidariedade.

Sabemos que vida é o dom mais importante que Deus nos dá.
Portanto, precisa ser cuidada. Quando esse bem nos é ceifado,
sobretudo de maneira absurda, sentimos grande dor no coração. Fica
aqui o nosso lamento, o nosso pesar por esse fato lamentável, que,
mais uma vez, acontece em nosso país. A nossa luta é em defesa da
vida.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Obrigado, nobre colega
Deputado Eros Biondini. Farei menção à tragédia, ao gravíssimo
acidente a que se referiu inicialmente V. Exa. Pela manhã, quando
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solicitei ao Presidente uma questão de ordem, a fim de fazermos um
minuto de silêncio, ainda não sabia que no vôo acidentado estava um
colega, o Pastor Luiz Antônio, da Assembléia de Deus do Rio Grande
do Sul, que, aliás, estaria aqui no início do mês. Ele era um dos
preletores convidados para um evento que acontecerá nesta cidade,
na Assembléia de Deus, no início de agosto.

Lamentavelmente, ele é mais um nos números dessa estatística
terrível que nos abala, que nos comove e nos entristece. Esse fato,
mais uma vez, coloca-nos no cenário mundial de uma forma tão
negativa e tão dolorosa.

Fica aqui esse registro e também a minha palavra de condolência à
família do Pastor Luiz Antônio, que era pastor da Assembléia de Deus
no Rio Grande do Sul. Muito obrigado.

O Deputado Eros Biondini - É verdade, Sr. Deputado. Muitas
pessoas vinham também para Belo Horizonte. Nesse vôo havia
mineiros e pessoas que têm parentes em nossa Capital e no Estado.
Fica, então, o registro, Sr. Presidente.

Gostaria de fazer uma avaliação desse primeiro período do nosso
mandato. Sou iniciante nesta Casa Legislativa e para mim, de alguma
forma, tudo foi novo. Minha avaliação é muito positiva, apesar de
tantos momentos de adversidades pelos quais acabamos passando.
No entanto, tivemos muitas realizações, trabalho e empenho.

Hoje, através da TV Assembléia, o trabalho de nossa Casa
Legislativa se aproximou ainda mais da população, da sociedade.
Constatamos essa situação quando viajamos pelas cidades do nosso
Estado. Nesse primeiro semestre, estive em cerca de 30 cidades, tive
oportunidade de voltar a muitos lugares onde estivemos por ocasião
de nossa campanha eleitoral. Retornamos agora para acompanhar de
perto as demandas e as necessidades do povo mineiro. A audiência
da TV Assembléia é muito elevada e vem aumentando nas diversas
regiões do Estado.

Percebi que muitos Deputados não medem esforços para aproximar-
se da comunidade, para representar os cidadãos que lhes confiaram
seus votos. Participei de momentos importantes quando votamos
vários projetos de lei e proposições diversas. Graças a Deus, tive o
Projeto de Lei nº 20/2007, de nossa autoria, aprovado já em 2º turno.
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Esse projeto trata da garantia da realização de cirurgias reparadoras
em vítimas de violência. Fiquei muito alegre ao ver que meu projeto -
que contou com a boa-vontade e o trabalho das comissões e também
dos nobres Deputados - foi aprovado.

Outro fato importante que tenho acompanhado juntamente com a
comunidade dos hansenianos se refere ao projeto de lei do Deputado
Tião Viana, do Acre, que foi trazido aqui para a Colônia Santa Isabel,
na nossa região. Desde essa época, comecei também uma luta.
Mandei assessores às reuniões com o Presidente Lula para que fosse
encaminhado - e avançasse - esse projeto de lei, que acabou
culminando na Medida Provisória nº 373/2007, que autoriza o Poder
Executivo a conceder pensão especial de R$750,00 às pessoas
atingidas pela hanseniase e submetidas a isolamento e internação
compulsórios em hospitais-colônia até 31/12/86.

Na terça-feira passada, essa medida provisória foi aprovada na
Câmara e encaminhada ao Senado Federal. Foi um avanço a idéia, a
proposta do Senador Tião Viana ter-se transformado em medida
provisória.

Gostaria de deixar o registro de que a Comissão de Turismo,
presidida pelo Deputado Vanderlei Miranda, realizou muitas reuniões
e audiências públicas, entre ordinárias e extraordinárias, para tratar de
muitos assuntos importantes.

Fizemos importantes visitas, como à UFMG, ao Departamento de
Análise da Qualidade do Leite, onde pudemos ver um trabalho
maravilhoso. Há uma demanda de uma segunda linha de
equipamentos para análise de leite em conseqüência da qualidade do
serviço prestado.

Também na Comissão de Participação Popular tivemos momentos
muito importantes. Aliás, encontra-se presente o Deputado João Leite,
que é membro efetivo dessa Comissão. Um Deputado sempre
presente e uma pessoa em quem me inspiro.

Uma das grandes vitórias foi o envolvimento da referida Comissão
naquela demanda de incluir as creches comunitárias no orçamento do
Fundeb. Realmente, envolvemo-nos nesse assunto por meio do
encaminhamento de requerimento ao Congresso, o que surtiu um
efeito muito positivo.
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Enfim, a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e contra
o Aborto foi um grande marco nesse primeiro período. É importante
que todos os que nos acompanham nessa Frente Parlamentar fiquem
sabendo que a referida Frente não quer tratar simplesmente da nossa
bandeira que temos levantado contra o aborto, ao lado dos Deputados
Doutor Rinaldo, Fahim Sawan, Doutor Viana e tantos outros. A defesa
da vida vai muito além do aborto. É o direito das mulheres, por meio
das políticas públicas para as mulheres, e o direito das crianças de
terem acesso a educação e condição digna para poderem viver,
alimentar-se e crescer, além de perspectivas de estudo e dignidade.

Antes de entrarmos em recesso, gostaria de parabenizar a equipe
técnica da Assembléia Legislativa, que pude conhecer mais de perto
por ocasião do curso de Poder Legislativo ministrado pela Escola do
Legislativo. Aliás, pude perceber a alta competência e qualidade
desse corpo técnico da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. Conviver com estes Deputados foi muito bom.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Muito obrigado pelo
aparte. Gostaria de cumprimentá-lo por suas palavras, pois temos de
dar-lhe os cumprimentos todas as vezes em que V. Exa. fala contra o
aborto, já que a sua postura coincide com a minha.

Na reunião acontecida para combater o aborto, levantamos a dúvida
sobre a pílula-do-dia-seguinte.

Como V. Exa. mesmo disse, a pílula-do-dia-seguinte é abortiva mas
pode funcionar de modo não abortivo quando a sua ação acarreta
mudanças de consistência do muco cervical, que impedem o
movimento rápido do espermatozóide. Quando isso não ocorre,
acontece a fecundação, e, na hora em que o ovo, que para nós,
médicos, já é um ser vivo, vai fixar-se, nidar-se no útero, a pílula-do-
dia-seguinte vai impedir que isso ocorra. Então, quando os outros dois
modos não abortivos falham, a pílula-do-dia-seguinte pode funcionar
pelo terceiro modo, que é abortivo, por isso somos contra o uso da
pílula-do-dia-seguinte. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Deputado Doutor Rinaldo.
Também encontra-se presente o caro Deputado Domingos Sávio,

com quem pude aprender muito durante esse tempo.
O que também me marcou na Assembléia, e quando estamos de
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fora não percebemos tanto isso, é justamente o esforço dos
parlamentares de aproximar-se da sociedade organizada. Várias
pessoas que aqui estiveram representando suas entidades foram bem
recebidas por esta Casa. Além de perceber essa realidade, também
pudemos ir a várias cidades, em audiências de comissão e reuniões.
Talvez a imagem que temos quando estamos do lado de fora seja
incompleta. Somente aqui pude perceber o quanto há para se fazer.
Realmente, existe muito trabalho, um intenso trabalho.

Acima de tudo, vivemos um momento de aproximação com a
população, com aqueles que nos dão o termômetro daquilo que
querem, para que possamos ajudar a construir um mundo novo e
melhor, a começar por Minas Gerais, que é o Estado que nos confiou
os seus votos.

Neste último dia, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, a
oportunidade e a honra de ser um dos representantes do povo de
Minas Gerais, e ainda a oportunidade que me foi dada de poder
plantar e colher bons frutos neste primeiro semestre. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, todos os que nos acompanham na Casa do povo mineiro
e pela TV Assembléia. Sr. Presidente, esta é mesmo a hora de
fazermos um balanço do que foi possível realizar neste primeiro
semestre - um pouco ampliado, porque já estamos no segundo
semestre. Com as mudanças que foram feitas, diminuindo o prazo do
recesso parlamentar, pudemos, pela primeira vez na história da
Assembléia mineira, prolongar o período das sessões ordinárias e
extraordinárias desta Casa, do funcionamento das comissões,
entrando pelo mês de julho. Agora, com a aprovação da Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO -, podemos, por pouco mais de uma
semana, entrar em recesso.

Destaco esse assunto porque a população precisa começar a
compreender melhor o papel de um parlamentar, para quem o recesso
não significa necessariamente férias. Até porque, ao sair desta Casa,
não deixo de ser Deputado e, portanto, não deixo de ter obrigações
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para com o meu povo. Isso também ocorre com os demais colegas.
Amanhã mesmo já teremos uma agenda puxada, atenderemos várias
pessoas. Além de estar neste Plenário debatendo e votando leis,
procurando aprimorar a estrutura do nosso Estado, e nas comissões,
vamos ao governo do Estado buscar apoio, representando o nosso
povo e conseguindo recursos, para a melhoria de estradas, a
construção de postos de saúde ou a reforma de escolas. O nosso
papel é, acima de tudo, ouvir a comunidade, estar perto do povo, para
que, de fato, possamos expressar o seu sentimento.

Este primeiro semestre foi, certamente, muito produtivo. A exemplo
de outros colegas, tenho a prática de visitar muitas cidades toda
semana, mas tive de diminuir um pouco o ritmo das viagens, uma vez
que a Assembléia nos manteve aqui durante todo o primeiro semestre.
Além das reuniões tradicionais de terça-feira, quarta-feira e quinta-
feira, freqüentemente tivemos atividades parlamentares de segunda-
feira a sexta-feira, envolvendo um mutirão permanente. Foram
centenas de reuniões em comissões. Eu, que atuo nas Comissões de
Administração Pública e do Trabalho - tendo a honra de ser indicado à
condição de Líder da Maioria pelos colegas -, acabo me envolvendo
em debates de outras comissões, além do Plenário.

Isso nos possibilitou ver aprovados projetos importantes para Minas,
que vão desde o fortalecimento da segurança pública - como o que
entrará em vigor brevemente - e do qual fui relator - concedendo
reajuste aos policiais militares e civis, aos bombeiros e agentes de
segurança penitenciária - à garantia de aposentadoria aos 30 anos
para os policiais civis, projeto sancionado ontem, que emenda a
Constituição mineira e veio acompanhado de projeto do Governador,
aprovado por esta Casa. Além desses, foi aprovado hoje o projeto que
trata da LDO, emendado por praticamente todos os Deputados. Cada
um deu sua contribuição. Seu relator, um dos homens mais
experientes desta Casa, Deputado Sebastião Helvécio, com o espírito
democrático que norteia o seu comportamento, acabou acolhendo ou
aproveitando as diversas sugestões, dando-lhes tratamento
constitucional adequado. Fiquei feliz porque sugerimos que, no
mínimo, o percentual - que negociamos entre 40% e depois fechamos
por 25% - de tudo o que o governo aplica pela Fapemig, fundação que
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cuida da pesquisa em Minas Gerais... É a primeira vez na história que
ela passa a receber o percentual mínimo de 2% do Orçamento do
Estado. O Governador Aécio Neves é o primeiro a efetivamente
colocar o volume que a Constituição de Minas já definia como
percentual para a pesquisa, que é fundamental. O Estado tem de ter
esse compromisso com a pesquisa.

Se ficarmos só nas mãos da iniciativa privada, a pesquisa muitas
vezes não é democratizada. Refiro-me aí tanto à pesquisa de
produtos  da área agrícola, como a Epamig faz com muita
competência - mudas de café e feijão -, de produtos para chegar ao
pequeno produtor, quanto às mais arrojadas no campo tecnológico,
envolvendo a vida, os medicamentos, e assim por diante.

Na LDO, foi aprovada uma sugestão nossa, ou seja, que, a
propósito dos 25% que aplicará em pesquisa, a Fapemig o faça com
instituições públicas mineiras. Essa é uma maneira de contemplarmos
a Uemg, a Unimontes e a Epamig, que são instituições mineiras com
bons técnicos e profissionais.

Além disso, Sr. Presidente, foram realizadas inúmeras audiências
públicas, algumas delas com resultados colhidos ao longo do
semestre. Colhemos o resultado de uma agora. Trabalhamos de
forma intensa para garantir o direito dos concursados de tomar posse.
Isso em todo nível. Quem passou num concurso tem de ser
respeitado. Ainda precisamos garantir esse direito para muitas
pessoas. Vinha pleiteando que os concursados aprovados
assumissem os cartórios em Minas Gerais. Cartório é uma concessão
do Estado. Portanto, não pode ser privilégio de um ou de outro. Por
isso a lei prevê um concurso, ou seja, que alguém aprovado em
concurso assuma essa responsabilidade em nome do Estado. Mais de
400 pessoas estavam aguardando ser chamadas. Fui um dos que
atuei nesta Casa defendendo essa tese. Para minha alegria, ela foi
atendida pelo Governador Aécio Neves na semana passada.

Deputado Ademir Lucas, V. Exa. foi um dos ganhos que esta Casa
teve. A sua experiência de parlamentar federal e de ex-Prefeito tem
contribuído muito na Comissão de Administração Pública e nas
demais comissões. No segundo semestre teremos desafios enormes
pela frente. Um deles é o Projeto de Lei Complementar nº 26, que
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trata da reorganização do Poder Judiciário. Ambos lutamos para que o
Judiciário o enviasse a esta Casa, a fim de melhorarmos as comarcas.
No interior de Minas muitas cidades não têm Juiz; se têm, ele já não
dá conta de tanto trabalho. É necessário aperfeiçoar essa estrutura
para a Justiça ser acessível a todos. Precisamos de justiça para
todos, aliás, justiça que funcione e não seja só teoria, idéia ou um
sonho democrático. Portanto, essa reestruturação do Judiciário vem
em boa hora.

Divinópolis é uma grande cidade. Entre outras coisas, estarei
defendendo-a para que fique no mesmo nível das outras grandes
cidades mineiras, como Juiz de Fora, Uberaba, Governador
Valadares, Montes Claros, que são consideradas de entrância
especial. É um patamar na hierarquia das instâncias de 1ª Instância -
chamadas 1ª e 2ª Entrâncias e Entrância Especial. Essas são as
titulações que as comarcas ganham em função do volume de trabalho.
Divinópolis, em razão de suas características, tem um volume de
trabalho que chega a ser maior do que o de algumas cidades com
população maior. Ela é uma cidade rica em microempresas e muito
dinâmica. Obviamente, essa grande atividade comercial e empresarial
somada às pessoas físicas produz um volume de trabalho muito
grande. Portanto, é justo que seja equiparada às outras cidades em
razão do volume de serviço do seu Judiciário.

Sr. Presidente, queria falar também de um outro projeto importante.
O Governador atendeu a um reclamo histórico, antigo, dos servidores
públicos. V. Exa. também é um dos batalhadores. Sei que já
manifestou a sua alegria e felicidade por o projeto ter chegado a esta
Casa. Muito teremos de fazer sobre o seu aperfeiçoamento. Refiro-me
ao Projeto de Lei Complementar nº 27/2007, que trata de uma
questão que precisava ser enfrentada. Vários outros governos não
quiseram enfrentá-la. O Governador Aécio Neves abre caminho para
procurarmos uma solução para o problema dos designados. Quando
falo designados no campo dos servidores públicos, refiro-me a quase
100 mil em todo o Estado. São pessoas que trabalham para o Estado
e não são concursadas; aliás, trabalham porque o Estado precisou
delas.

Estou referindo-me à servente escolar, por exemplo. O Estado faz
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aquela seleção para servente escolar, e vem fazendo isso há muitos
anos. Há senhoras com mais de 60 anos de idade e com 20 anos de
atividade numa determinada escola do Estado. Às vezes são
verdadeiros arrimos de família. É aquela vovó cuja filha e netinhos,
muitas vezes, moram em sua casa e vivem do salário de servente
escolar.

Vivemos, Sr. Presidente, o drama dessas senhoras, desses
profissionais que não têm nenhuma segurança, nem sequer para se
aposentar.

O Governador, ao mandar o projeto de lei que trata desse assunto
para esta Casa, vai dar-nos a possibilidade de, no segundo semestre,
enfrentar o problema. Não podemos deixar que essas professoras,
serventes, profissionais da educação, os chamados designados,
continuem com esse pesadelo. Precisamos dar o mínimo de
segurança para essas pessoas.

Temos um outro projeto extremamente importante no segundo
semestre: o PPAG. Nele queremos assegurar, por exemplo, o
programa da Uemg de bolsas para alunos carentes, criado a partir de
uma sugestão nossa. Quando digo “nossa”, refiro-me a todos. Fui o
Presidente da Comissão Especial Pró-Uemg no mandato passado,
mas compartilhei com os colegas essa iniciativa. Levamo-la ao
Governador, que, por decreto, criou um programa de bolsa para os
alunos das unidades associadas à Uemg, como a Funed, em
Divinópolis. Neste ano já foram colocados R$6.000.000,00 a fim de
auxiliar o aluno mais pobre da graduação, para pesquisa e extensão.
Precisamos dar seqüência a esse trabalho. Portanto temos desafios
enormes.

Mas, Sr. Presidente, além desses, teremos de, fatalmente,
aprofundar a discussão nesta Casa sobre assuntos que transcendem
o Legislativo mineiro, que são do interesse do País todo, mas que,
infelizmente, dependem do Congresso Nacional e do governo federal.
Refiro-me à necessidade de uma reforma política profunda, de uma
revisão do pacto federativo, a fim de que tudo não fique concentrado
nas mãos da União; refiro-me a um combate mais duro à corrupção; à
necessidade de que o governo federal tenha mais pulso e que, além
de muita propaganda, tenha a capacidade de gestão, para que muitas
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coisas que estão sendo propaladas há muito tempo aconteçam de
fato, principalmente melhorando a segurança.

Esse é um governo que nos dá a tristeza de estar aí administrando
crises. Criaram, aliás, o Ministério da Crise. É um governo que
administra a crise da aviação há quase um ano. Assistimos, agora,
muito tristes - por omissão, por incompetência, por irresponsabilidade
- a acidentes que poderiam ser evitados. Não é dramatizar, fazer
política, é ter coragem de dizer o que tem de ser dito. É claro que,
neste primeiro momento, todos estamos absolutamente consternados
com o que aconteceu em São Paulo. Somos solidários às famílias, às
vítimas e às pessoas que sobreviveram. De uma forma ainda mais
triste, unimo-nos às famílias dos que se foram, como o nosso grande
companheiro do PDSB, Líder da Minoria no Congresso, Deputado
Federal Júlio Redecker, uma das vítimas desse acidente terrível em
Congonhas, uma das vítimas desse acidente que - e não sou eu que
estou falando, mas os técnicos, os profissionais - é uma tragédia
anunciada. Sabiam que aquela pista precisava ser tratada com frisos
antiderrapantes para que a água se escoasse.

Estamos vivendo num país em que as coisas ruins acontecem, e
depois sempre há alguém para dizer “eu não sabia”. Todos sabiam.
Houve entrevistas, depoimentos e documentos. Na véspera, a “Folha
de S. Paulo” trouxe a seguinte manchete: “Avião derrapa na pista”.
Infelizmente, não houve atitude competente, responsável, séria, das
autoridades para evitar a tragédia.

O Deputado João Leite (em aparte) - Gostaria apenas de citar um
número para, de alguma forma, ilustrar o pronunciamento de V. Exa.
Só neste governo, desde 2003, houve 543 vítimas de fatalidade em
acidentes aéreos no Brasil. Não fiz a conta do número de acidentes,
mas são 543 vítimas em quatro anos e meio.

O Deputado Domingos Sávio - Triste, Deputado João Leite, é
ouvirmos Ministra do governo dizendo aquela expressão,
ridicularizando o cidadão. Não repetirei aqui o que a Ministra Marta
Suplicy disse. O povo mineiro não merece ouvir, pois acho chula a
expressão que ela usou, há poucas semanas, para referir-se à crise
aérea.

Se ainda pudéssemos dizer: “foi só uma fatalidade”, claro que isso
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não diminuiria a nossa dor, a nossa perda, mas, infelizmente, o que
sentimos é que nada está sendo feito, pois não há competência.

Vi ontem o Presidente reunindo o Ministro da sua área de
comunicação, não o das telecomunicações, mas o homem que fala
por ele, com o Walfrido, que faz articulação política, como se
estivéssemos diante de crise política. Estamos diante de uma crise de
incompetência. Esse é o grande problema. Muito obrigado, Deputado.
  Manifesto minha solidariedade à família das vítimas, o nosso pesar,
o nosso pranto junto ao povo brasileiro por este momento em que se
soma à nossa tristeza a nossa indignação pela incompetência das
pessoas que poderiam ter evitado, mas não trabalharam com
seriedade para evitar mais esse desastre.

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 897 e 898/2007, 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
Turismo - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 17/7/2007, do
Projeto de Lei nº 1.196/2007, da Deputada Rosângela Reis, e dos
Requerimentos nºs 811 a 819/2007, do Deputado Dimas Fabiano; de
Defesa do Consumidor - aprovação, na 6ª Reunião Extraordinária, em
17/7/2007, do Requerimento nº 862/2007, do Deputado Jayro Lessa;
de Transporte - aprovação na 18ª Reunião Ordinária, em 17/7/2007,
do Projeto de Lei nº 572/2007, do Deputado Fábio Avelar, e dos
Requerimentos nºs 825/2007, do Deputado Walter Tosta, e 856/2007,
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do Deputado Célio Moreira; do Trabalho - aprovação, na 5ª Reunião
Extraordinária, em 17/7/2007, dos Projetos de Lei nºs 1.198/2007, do
Deputado Ademir Lucas, 1.200/2007, da Deputada Gláucia Brandão,
1.205 e 1.206/2007, do Deputado Doutor Viana, 1.207 e 1.232/2007,
do Deputado Irani Barbosa, 1.210 e 1.259/2007, do Deputado Wander
Borges, 1.214/2007, do Deputado Zé Maia, 1.265/2007, do Deputado
José Henrique, e 1.274/2007, do Deputado Célio Moreira; e de Cultura
- aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 17/7/2007, dos Projetos de
Lei nºs 1.176/2007, do Deputado Dimas Fabiano, 1.219/2007, do
Deputado Alencar da Silveira Jr., e 1.194/2007, da Deputada Maria
Lúcia Mendonça, e dos Requerimentos nºs 837 e 838/2007, da
Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos

em que solicita seja encaminhado ofício à TV Alterosa pedindo cópia,
na íntegra, da gravação efetivada por essa emissora durante a
realização da reunião de 12/7/2007 desta Comissão. 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 em que solicita
seja encaminhado ofício à TV Alterosa pedindo seja enviada cópia, na
íntegra, da gravação efetivada por essa emissora durante a realização
da reunião de 12/7/2007 desta Comissão ao CAO-DH, à Corregedoria
da Polícia Militar do Estado e ao Ten. Cel. PM Domingos Sávio
Mendonça. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Weliton Prado em que solicita que o
Projeto de Lei Complementar 26/2007 seja distribuído à Comissão de
Assuntos Municipais. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.
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Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião os Projetos de Lei nºs 457, 566, 708, 752 e 1.221/2007,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem à noite, bem
como a Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2007 e os Projetos
de Lei nºs 11, 41, 386, 635, 670 e 1.070/2007, apreciados na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Questão de Ordem
O Deputado Vanderlei Miranda - Nesta questão de ordem, quero

trazer aqui um breve resumo do que foi este primeiro semestre,
principalmente das ações da Comissão de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo. Tivemos um semestre bastante
produtivo, com a realização de várias audiências, o que não difere das
outras comissões desta Casa, as quais, ao contrário do que foi
noticiado, trabalharam e têm trabalhado muito. Neste momento,
enquanto - imagino eu - grande parte dos parlamentos já estão em
seu recesso, esta Casa continua trabalhando. Faremos esse breve
recesso e estaremos de volta no início de agosto, sabendo que nos
espera muito trabalho, o que não é diferente do que aconteceu no
primeiro semestre. Quero agradecer aos companheiros,
principalmente os da Comissão, que se fizeram presentes e
trabalharam de forma muito comprometida com os princípios desta
Casa: trabalhar, trabalhar e trabalhar. Lamentavelmente, a imprensa,
de certa forma, divulgou algumas notícias que, sabemos, não
condiziam com a verdade, não retratavam a realidade daquilo que
acontece nesta Casa. Algumas notícias foram dadas de forma remota,
algumas fotos de legislaturas passadas ilustrando matérias outras,
como a manchete que dizia uma coisa e o conteúdo da notícia
dizendo outra. Mas vamos aprendendo a conviver também com essas
situações. Creio que a melhor resposta que podemos dar a qualquer
tipo de comentário ou até mesmo de crítica, ainda que não tenha
fundamento, será o trabalho. Quero finalizar falando sobre as críticas.
O Deputado Ademir Lucas disse aqui que é melhor a crítica na
democracia do que a censura, do que o pulso duro da ditadura.
Encerrarei com uma frase, que gosto muito, de Santo Agostinho, para
fechar a questão dessas notícias que às vezes equivocadas passam à
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população informações que não condizem com a verdade. Santo
Agostinho diz: “Eu prefiro os que me criticam e me ajudam a melhorar
do que os que me bajulam com a intenção de me corromper”. Acredito
que em tudo isso podemos crescer, e creio que temos crescido, sim.
Quero também parabenizar os colegas que, de forma muito intensa,
trabalharam nesse primeiro semestre. Desejo a todos que aproveitem
esses dias e descansem e, com a benção de Deus, retornem
renovados para mais uma etapa que será o segundo semestre. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa
Costa em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno
para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Weliton Prado.
A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço, Sr. Presidente. Gostaria de
fazer algumas considerações em relação à LDO para o ano de 2008,
a qual aprovamos no período da manhã. A LDO serve, primeiro, para
orientar e elaborar a Lei Orçamentária Anual, que vamos votar e
aprovar no final do ano; estabelecer as metas prioritárias da
administração pública estadual; dispor sobre a política de aplicação da
agência financeira oficial; dispor sobre administração da dívida e
operações de crédito; dispor sobre as alterações na legislação
tributária e tributário-administrativa. Está previsto para o orçamento do
ano que vem um montante de mais de R$32.000.000,00. Trata-se de
muito dinheiro. Eram R$17.000.00,00 e, de quatro anos para cá, o
valor praticamente foi dobrado.

Então, não poderia deixar de fazer algumas considerações. Lutamos
muito para impedir a Taxa de Incêndio para as residências. Foi com
muita luta que conseguimos garantir o fim da Taxa de Incêndio para
as residências em todo o Estado de Minas e o fim da taxa para
chamar a polícia. Infelizmente, foi aprovada a Taxa de Incêndio para o
comércio e para a indústria. Aliás, entramos com ação na Justiça.
Aprovamos naquele momento, no art. 113 da Lei nº 6.763/75, o § 3º:
“O produto da arrecadação da taxa a que se refere a Tabela B anexa
a esta lei será aplicado, no percentual mínimo de 50%, no
reequipamento da unidade operacional de execução do Corpo de
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Bombeiros Militar de Minas Gerais sediada no Município onde foi
gerada a receita”.

Então, conseguimos acabar com a Taxa de Incêndio para as
residências.

Infelizmente, foi aprovada a Taxa de Incêndio para o comércio e
para a indústria. Aprovou-se, ainda, que 50% do arrecadado no local
ficaria na cidade, justamente para reequipar a unidade operacional da
localidade, o que não está acontecendo. Foram gastos apenas
R$4.700.000,00 em investimentos. Nas compras de viaturas e
equipamentos, sabe quanto se gastou? Os dados oficiais estão aqui:
zero, nada, nenhum centavo. Os investimentos totais do Estado
previstos eram de R$2.766.000.000,00 e foram executados apenas
R$573.000.000,00, ou seja, só 20% do previsto. O contraste é muito
grande.

Estou com algumas tabelas sobre execução orçamentária. Nos
programas, inclusive nos estruturadores, que são os mais importantes
para o Estado, a execução foi zero. Estava previsto para o Saúde em
Casa R$37.000.000,00, gastou-se zero, nenhum centavo. Para o
saneamento básico estruturador, a previsão era de R$195.000.000,00.
Quanto foi gasto? Zero, nenhum centavo. A alimentação escolar no
ensino médio é tão importante, pois muitos alunos saem do trabalho e
vão direto para a escola, e essa é uma luta nossa. Em Brasília, o
Deputado Federal Elismar Prado está acompanhando e apresentou
requerimento a propósito. O governo Lula já se pronunciou sobre a
garantia da merenda escolar também para os alunos do ensino médio,
fazendo justiça social. A previsão, nesse setor, era de
R$1.000.000,00. Quanto foi gasto? Zero, nada, nenhum centavo.

Para o Escola Viva, Comunidade Ativa, no ensino médio, a previsão
era de R$5.000.000,00. Quanto foi gasto? Zero. Na expansão do
ensino profissionalizante - é fundamental que a juventude esteja
preparada e capacitada para preparar o mercado de trabalho -, sabem
quanto foi aplicado? Zero, nenhum centavo. No Escolas em Rede, do
ensino fundamental, a previsão de investimento era de
R$10.000.000,00. Quanto foi gasto? Zero, nenhum centavo. No
ensino médio, a previsão era a mesma, R$10.000.000,00, quanto foi
gasto? Zero, nenhum centavo. Na informatização de centros
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comunitários, telecentros, muito importantes, a previsão era de
R$2.500.000,00. Quanto foi gasto? Zero, nenhum centavo. O
programa Minas Comunica, celulares em todo o Estado, nos 853
Municípios, é muito importante. Realizaremos uma audiência pública
na Comissão de Assuntos Municipais a fim de discutir a urgência de
sua implementação. Recentemente, estive em Chapada Gaúcha. É
preciso que todos tenham a possibilidade de ter celular. Estavam
previstos R$46.800.000,00. Gastou-se muito em publicidade. No
momento, o governo está com uma campanha publicitária em todo o
Estado, incluindo “outdoor”, TV, rádio e jornal. Quanto foi gasto? Zero,
nenhum centavo.

Instalações e equipamentos esportivos é outra área importante.
Quanto foi gasto? Zero, nenhum centavo. Integração e eficiência das
organizações policiais é outro setor importante. Sabemos que os
policiais têm, infelizmente, uma das mais baixas remunerações do
País. A nossa luta é a de garantir a valorização desses profissionais,
auxílio-periculosidade para os policiais civis e militares, e Agentes
Penitenciários. Ou seja, é uma área fundamental, pois uma das
maiores preocupações da população é o aumento da violência, da
criminalidade. A previsão era de R$1.700.000,00. Quanto foi gasto?
Zero, nenhum centavo.

A implementação de lavouras comunitárias é outro programa muito
importante, não é Padre João? Fundamental. A previsão era de
R$3.400.000,00. Quanto foi gasto? Zero, nenhum centavo. Na energia
elétrica para o Noroeste, a previsão era de R$4.700.000,00. Muito
importante. Quanto foi aplicado? Zero, nenhum centavo.

Redução do custo de transporte metropolitano: R$1.600.000,00.
Quanto foi aplicado? Zero. Para todos esses programas fundamentais
havia uma previsão, mas, infelizmente, não houve nenhum centavo de
real aplicado. E grande parte desses programas tiveram uma
divulgação maciça por parte do governo do Estado. Mas foi aplicado
zero, zero, zero. Nada.

Tabelas de programas e ações com baixíssima execução
orçamentária: apoio de desenvolvimento municipal - previstos
R$13.500.000,00; aplicados apenas 0,09%. Arranjos produtivos locais
- previstos R$10.100.000,00, aplicados 1,17%; ampliação do tempo
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escolar no ensino fundamental - previstos R$17.800.000,00, aplicados
apenas R$237.000,00; construção do “campus” da Uemg em Belo
Horizonte, Frutal e Ituiutaba - previstos R$8.500.000,00, aplicados
apenas 1,56%; Fundomaq - previstos R$25.700.000,00, aplicados
apenas 5,4%; Programa Primeiro Emprego, cuja divulgação foi maciça
em rádio, televisão e jornal - previstos R$3.900.000,00, aplicados
apenas 11,4%; construção, ampliação e reforma de prédios escolares
do ensino fundamental - previstos R$45.800.000,00, aplicados apenas
11,58%. As escolas estão caindo, e é perigoso que uma telha caia e
mate uma criança. Escola Viva Comunidade Ativa - previstos
R$6.300.000,00, aplicados R$788.000,00, 12,5%; Lares Geraes,
habitação - previstos R$60.000.000,00, aplicados R$7.500.000,00;
Pró-Acesso - previstos R$428.000.000,00, aplicados
R$67.300.000,00; promoção e difusão cultural - previstos
R$2.400.000,00, o que é muito pouco em um Estado muito rico em
diversidades culturais e regionais - Noroeste, Sul, Norte, Triângulo
Mineiro, Alto Paranaíba, Pontal, região metropolitana; aplicados só
R$800.000,00, nem o pouco que estava previsto. Em grande parte
desses programas, a aplicação foi zero, zero, zero, nenhum centavo.

Na LDO, apresentamos três emendas. Uma delas proíbe a
suplementação orçamentária para divulgação governamental. Os
dados mostram que a aplicação em propaganda foi o inverso.
Estavam previstos R$27.800.000,00; foram autorizados
R$49.800.000,00. Ou seja, nos outros programas, como o Saúde em
Casa, cuja previsão era de R$37.000.000,00, foi aplicado zero. Um
programa tão importante como esse, a previsão seria dobrar a
aplicação, no entanto, aplicou-se zero. Para divulgação
governamental, cuja previsão era de R$27.000.000,00, poderíamos
imaginar que não seria autorizado, pois, na saúde, a aplicação foi
zero. No entanto, aconteceu o contrário: foi autorizado o dobro do
previsto, quase R$50.000.000,00. Houve uma suplementação de
79,1%. Foram empenhados R$40.400.000,00 e liqüidados
R$12.700.000,00.

Não poderíamos deixar de dizer isso no Plenário, para que toda a
população de Minas Gerais tome conhecimento do fato neste
momento tão importante de aprovar a LDO.
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Votamos a favor dessa lei, mas informo que continuaremos
cobrando a execução dos programas analisados hoje. Queremos que
o governo do Estado tome providências e garanta a aplicação de
recursos nesses programas. Se, por um lado, houve grande
suplementação para propaganda de divulgação governamental,
queremos que, por outro, pelo menos o que foi previsto no
Orçamento, na LDO do ano passado para este ano, seja respeitado, e
os recursos sejam aplicados.

Não podemos aceitar que programas tão importantes como o
Integração e Eficiência das Organizações Policiais não recebam
recursos; nada foi aplicado. Também não foram aplicados recursos no
Expansão do Ensino Profissionalizante; no Saneamento Básico
Estrutural; no Escola Viva, Comunidade Ativa no Ensino Médio; no
Minas Comunica; e no Instalações e Equipamentos Esportivos. Não
podemos admitir isso. Esse é um dos pontos sobre os quais queria
registrar o nosso posicionamento.

Outro ponto que quero tratar se refere à tarifa da Cemig. Se
compararmos a tarifa de energia elétrica da Cemig, veremos que, nos
últimos 10 anos, ela teve aumento de quase 500%. Só neste governo
houve aumento de mais de 100%. É uma das energias mais caras do
Brasil. Se levarmos em consideração o ICMS, os tributos, os impostos
e os encargos, veremos que, só de tributos, impostos e encargos, o
cidadão paga praticamente 50% do valor da conta de energia elétrica.
Repito: são 50% só de tributos, impostos e encargos.

A Cemig solicitou - é oficial, quem quiser conferir, está no “site” da
Aneel - um reajuste para o ano de 2007 da ordem de 20,88%. O que
aconteceu? A Aneel autorizou reajuste médio de 5,16%, sendo 6,5%
para as residências e 2,89 para o comércio e a indústria. Só que,
infelizmente, a Cemig não ficou satisfeita e entrou com recurso por
causa dessa decisão. O que fizemos? Apresentamos um
requerimento; estivemos, nesta semana, na Aneel; e estamos fazendo
gestão junto à Cemig para que desista desse recurso, pois ele pode
ser julgado até abril do ano que vem, e o aumento da conta de energia
poderá ser impactado justamente em abril, que é praticamente o
aniversário, a época em que se define o valor da nova tarifa para o
ano que vem.
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Continuaremos mobilizados até o ano que vem. Não vamos baixar a
cabeça e desistir. Aliás, ontem, no Município de Uberlândia, uma
companheira estava distribuindo material, e uma pessoa responsável
pela Cemig viu o material e chegou a fazer ameaças. Não vamos nos
amedrontar, continuaremos lutando. Comparemos: sem contar com o
ICMS, a conta de energia residencial em Minas Gerais é 76% mais
cara do que a de São Paulo; 73% mais cara do que a de Brasília; 48%
mais cara do que a do Rio Grande do Sul; e 38% mais cara do que a
de Goiás.

Sr. Presidente, não justifica termos uma tarifa de energia tão cara,
nosso povo é tão penalizado, pois já enfrenta tantas dificuldades,
sendo que a Cemig, em apenas três meses, teve um lucro fabuloso de
R$400.000.000,00. Portanto, repito: continuaremos lutando por uma
tarifa de energia elétrica justa.

Para terminar, tenho aqui uma moção de repúdio contra o governo
em relação às despesas com transporte escolar dos alunos da rede
estadual, apresentada por D. Morelli na “IV Conferência Estadual de
Segurança Alimentar”. Na realidade, quem está assumindo isso são
os Municípios, que não agüentam mais assumir tantas atribuições.
Então, registro essa moção de repúdio ao governo feita por um dos
religiosos mais respeitados, D. Mauro Morelli. Obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo
Guedes em que solicita 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 Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público
presente nas galerias, membros da imprensa e todos os que nos
vêem pela TV Assembléia. Na segunda-feira passada aconteceu,
nesta Casa, uma cerimônia em homenagem a Montes Claros pela
passagem de seus 150 anos. Não pude participar porque estava em
Brasília, perdi o vôo e não cheguei a tempo. Mas gostaria, neste
momento, de fazer um pronunciamento.

Queria registrar a minha alegria em participar das festividades de
comemoração dos 150 anos da cidade de Montes Claros, na
qualidade de Deputado da região do Norte de Minas. Não poderia
deixar de parabenizar, desta tribuna, o povo de Montes Claros, por
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mais uma importante página na história da cidade, que é referência
para todo o Norte de Minas e um dos mais importantes pólos de
desenvolvimento do nosso Estado. Como representante dos norte-
mineiros, orgulho-me de poder também defender os interesses do
povo de Montes Claros, minha cidade por adoção, da qual sou
cidadão honorário e com a qual tenho o compromisso de continuar, na
Assembléia Legislativa, lutando por mais melhorias.

Em parceria com o Prefeito Athos Avelino e com o Deputado Federal
Virgílio Guimarães, temos conseguido, junto ao governo federal,
pleitos importantes para Montes Claros. Podemos citar a BR-135, que
está entre as emendas apresentadas à LDO, e terá, em 2008,
investimentos de R$280.000.000,00 para a recuperação do trecho de
Curvelo a Mirabela, incluindo o contorno rodoviário de Montes Claros.

Também é importante registrar a barragem de Congonhas, que será
construída entre os Municípios de Grão-Mogol e Itacambira, que foi
contemplada com R$50.000.000,00 na LDO, numa iniciativa da
bancada, a nosso pedido, liderada pelo Deputado Federal Virgílio
Guimarães. Essa obra será, sem dúvida, o maior investimento do
governo federal já feito naquela região, possibilitando, entre tantos
benefícios, o abastecimento de água para Montes Claros nos
próximos 100 anos. Montes Claros hoje vive no limite, já há
racionamento de água em alguns bairros porque o Sistema
Juramento, que abastece a cidade, já está operando no limite. Além
de abastecer Montes Claros, essa obra é muito importante para o
Norte de Minas porque irá perenizar o Rio Verde Grande, que
atenderá mais 30 Municípios da nossa região. Além do mais,
regularizará a vazão do Rio Congonhas, importante afluente da bacia
do Rio Jequitinhonha.

Recentemente, conseguimos aprovar nesta Casa dois importantes
projetos. O primeiro trata do incentivo à produção de mandioca e seus
derivados e o segundo altera a Lei do Fundo de Recuperação,
Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas de
Minas Gerais, viabilizando recursos para mais de 200 projetos, que já
estão aguardando recursos do Fhidro para a recuperação de bacias
hidrográficas em nosso Estado. Essas leis serão importantes para o
desenvolvimento do Estado, especialmente para Montes Claros e o
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Norte de Minas.
Também apresentei, recentemente, nesta Casa, o projeto de lei que

institui o crédito ambiental de incentivo aos produtores rurais,
agricultores familiares e proprietários de terra em geral, o programa
Ecocrédito. Essa iniciativa, já adotada no Município de Montes Claros,
é uma experiência que deu certo, e, por isso, queremos estendê-la a
toda Minas Gerais.

É assim, com democracia e de mãos dadas com todos, que
queremos o crescimento da nossa região. Devemos trabalhar para
gerar um desenvolvimento com qualidade de vida para um povo tão
merecedor.

Penso que o aniversário de 150 anos de Montes Claros marca três
importantes encontros na cidade. Primeiro, com o passado, por
resgatar as boas experiências da história da Capital do Norte de
Minas; segundo, com o presente, pelo grande número de obras que a
cidade testemunha; terceiro, com o futuro, porque Montes Claros
reflete o espírito de uma geração política que compartilha o
compromisso com a democracia.

A criação da bancada do Norte de Minas é uma importante prova de
que a região tem forças para lutar por muito mais conquistas para a
nossa região. E não devemos esquecer-nos de que Montes Claros é
uma cidade fértil para o desenvolvimento, com cerca de 400 mil
habitantes, com uma localização privilegiada, constituindo-se no 2º
eixo rodoviário nacional.

A vocação agropecuária é também outro ponto característico do
Município, que, ao longo dos anos, tem também experimentado um
sólido crescimento em setores como indústria, comércio e serviços.
Montes Claros também se consolida como pólo universitário. Além da
Unimontes e do núcleo da UFMG, a cidade possui hoje mais de 10
unidades de ensino superior da rede privada, as quais atendem toda a
população do Norte de Minas, Sul da Bahia e Vales do Jequitinhonha
e Mucuri.

Recentemente conseguimos, também numa ação conjunta com o
Deputado Federal Virgílio Guimarães, em parceria com a Prefeitura de
Montes Claros, liberar, junto ao governo federal, a criação de um
Cefet para Montes Claros, uma escola de ensino técnico que, sem
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dúvida, contribuirá ainda mais para o desenvolvimento do ensino
superior e tecnológico do Norte de Minas e de Montes Claros.

A Capital nacional do pequi é também conhecida pela excelência
das produções artesanais e serviu de berço para filhos ilustres, como
Darcy Ribeiro e Cyro dos Anjos. Temos de olhar para o futuro dessa
cidade, tornando-a cada vez mais equilibrada, com novas
oportunidades de trabalho e menos diferenças sociais, para que o
desenvolvimento do Norte de Minas concretize-se em base firme e
sólida.

Gostaria também de lembrar, neste pronunciamento, da importância
da Emenda nº 171, de minha autoria, aprovada hoje nesta Casa, na
LDO, que garante um desconto de 50%, ou seja, todos os Municípios
da Área Mineira do Idene e aqueles com IDH menor ou igual a 0,7, ao
invés de darem 10% em contrapartida, quando fizerem convênio com
o Estado, darão apenas 5%.

Com certeza, essa iniciativa ajudará ainda mais os pequenos
Municípios do Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri, que têm
dificuldades em celebrar convênios com o Estado, dando em
contrapartida o percentual de 10%. Hoje os recursos dos Municípios
da nossa região são muito poucos, além disso há, em nossa região,
Municípios gigantescos em extensão territorial, como Januária, Bonito
de Minas, Chapada Gaúcha, Mirabela, Varzelândia, Manga,
Montalvânia, Brasília de Minas e tantos outros, que arrecadam muito
pouco, quantias insignificantes de ICMS.

Porém, ainda têm de manter o transporte escolar, inclusive o da
rede estadual. Esses Municípios também ajudam na segurança
pública, já que pagam gasolina e telefone. Na verdade, se não
assinarem convênios com a Polícia Militar, ficarão sem segurança
pública.

Isso sem falar que um Delegado só vai para Manga, Montalvânia ou
qualquer outra cidade da região se a Prefeitura alugar uma casa,
pagar despesas de restaurante, enfim, garantir-lhe uma série de
regalias.

No momento em que se discute a redistribuição de renda, o pacto
federativo e, nesta Casa, o ICMS Solidário, é importante ressaltar que,
neste Parlamento, precisamos urgentemente votar esse projeto para
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que a região mais pobre de Minas Gerais tenha maior participação
nos lucros do Estado.

É inadmissível que apenas uma cidade, Betim, que tem pouco mais
de 400 mil habitantes, arrecade sozinha mais ICMS que todas as
cidades do Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri juntas. Essa conta
está errada. O povo dessa região também consome. O dinheiro que
compra os carros que rodam no Norte de Minas, Jequitinhonha e
Mucuri, fabricados, em Betim, pela Fiat, sai da nossa região. Parte
desses impostos também se traduz em melhoria de vida para a
população do Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha e do
Mucuri.

É fundamental que esta Casa tome medidas emergentes, urgentes,
a fim de diminuirmos as desigualdades tão gritantes no que se refere
à distribuição de renda no Estado.

Quero também, Sr. Presidente, fazer um apelo a todos os Prefeitos
das cidades ribeirinhas do Vale do São Francisco, a fim de agilizar os
projetos de tratamento de redes de esgotos e as ETEs. O governo
federal, por intermédio do Ministério da Integração Nacional, já
disponibilizou os recursos para essa finalidade. Recentemente, o
Ministro Geddel Vieira visitou a região. Estive com ele em Montes
Claros, onde foram assinados vários protocolos de intenção. Em todas
as cidades ribeirinhas que ainda não têm redes de tratamento de
esgotos, elas serão construídas como parte de um projeto de
revitalização do Rio São Francisco.

Onde a Copasa possui concessão é importante que ela e as
Prefeituras adiantem o projeto. Só neste ano, o governo federal
liberou mais R$100.000.000,00, que serão repassados aos Municípios
para o início das obras. Na minha região, várias cidades serão
beneficiadas: Manga, que é minha cidade, Itacarambi, Januária, São
Francisco, Pedras de Maria da Cruz, Matias Cardoso, São Romão,
Ponto Chique, Pirapora etc.

Portanto, trata-se de medidas importantes do governo federal. Pela
primeira vez na história, estamos ouvindo falar, efetivamente, em
revitalização do Rio São Francisco. Onde houver concessão da
Copasa, solicitamos aos Prefeitos que procurem a referida
Companhia, façam o projeto, a fim de, a partir de uma parceria entre
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governo federal, Copasa e Municípios, conseguirmos utilizar esses
recursos, ou seja, R$100.000.000,00 deste ano e R$450.000.000,00
dos próximos dois anos. O objetivo é que tudo isso seja, de fato,
aplicado na nossa região, de modo a melhorar a qualidade de vida
das pessoas que vivem na região do Norte de Minas, em especial das
que vivem no Vale do São Francisco, visto que programas tão
importantes já foram aprovados pelo governo federal.

Obrigado, Sr. Presidente. Parabenizo V. Exa. pela belíssima forma
como tem conduzido os trabalhos desta Casa, bem como pela
aprovação da importante proposta de emenda à Constituição de sua
autoria. Um abraço a todos. Até agosto!

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

Domingos Sávio em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado 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 - Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia e público presente, guardo aqui as
memórias do nosso trabalho na Casa. Tenho aqui um recorte de jornal
de 2001, quando o Deputado Miguel Martini fez denúncia de quem
ganharia a licitação da Lagoa da Pampulha.

Na época, isso foi colocado nos jornais “O Tempo” e “Correio
Braziliense”, de Brasília. Já sabíamos quem venceria a licitação: seria
a Construtora Andrade Gutierrez. Posteriormente, tivemos
conhecimento daquele contrato e fizemos uma denúncia ao Tribunal
de Contas do Estado, que, ao final do levantamento que fez do
contrato e da licitação feita pela Prefeitura de Belo Horizonte, decidiu
no acórdão: “Julgar irregulares a licitação e o respectivo contrato, uma
vez que foram constatadas falhas graves relativas à restrição do
caráter competitivo do certame e omissões de planejamento
administrativo inadmissíveis para um projeto de tal monta”. Isso
infringiu a Constituição da República.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais resolveu multar a
Prefeitura de Belo Horizonte e remeter os autos ao Ministério Público
para adoção de medidas cabíveis.
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Esse processo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
data de 8/8/2005. Vem assinado pelo Conselheiro Edson Arger e pelo
Conselheiro Presidente Moura e Castro, que aprovaram o relatório do
Tribunal de Contas, considerando irregular o contrato da Lagoa da
Pampulha.

Naquele contrato, para vencer a obra da Lagoa da Pampulha, a
empresa tinha de fazer uma dragagem de sucção à distância. Essa
dragagem nunca foi feita. Apenas uma empresa poderia fazer aquilo.
Por isso, o Tribunal de Contas condenou a Prefeitura de Belo
Horizonte por ser irregular o contrato e a multou.

Deputado Domingos Sávio, esse contrato irregular hoje foi remetido
pelo Tribunal de Contas ao Ministério Público do Estado de Minas
Gerais. Hoje, acompanhando o “Diário Oficial do Município”, de Belo
Horizonte, deparo com o 33º termo aditivo a esse contrato, de
R$857.590,40, por pagamento de juros e correção monetária. O 33º
termo aditivo de um contrato considerado irregular. Se fizermos um
levantamento de 1º/11/2006 até agora, verificaremos que a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte já pagou cerca de R$19.000.000,00 à
Andrade Gutierrez.

Temos aqui: no dia 11/1/2007 foram pagos R$4.201.000,00, do
Termo Aditivo nº 32. Posteriormente, temos o termo aditivo com o qual
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pagou mais R$1.906.000,00
à Andrade Gutierrez, para compor mútuos, direitos e obrigações
mediante reconhecimento de crédito. A Prefeitura de Belo Horizonte
iniciou um contrato de R$74.000.000,00 na Lagoa da Pampulha.

Trata-se de um contrato, de uma conversa iniciada em 2000. E já
estamos em 2007, portanto, no 30º termo aditivo ao contrato com a
Construtora Andrade Gutierrez, Deputado Domingos Sávio. Contrato
esse considerado irregular e remetido ao Ministério Público do Estado
de Minas Gerais. Essa é a situação que nos deixa impressionados.

Que obra existe hoje na Lagoa da Pampulha? Absolutamente
nenhuma. Será que é por isso que a Prefeitura de Belo Horizonte tem
de vender a sua parte na Copasa para pagar à Andrade Gutierrez?
Será que ainda vamos chegar ao termo aditivo de número 100 ou 200,
para poder pagar a essa empresa? O povo de Belo Horizonte está
bancando esse escândalo, por isso aguardo a manifestação do
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Ministério Público, que recebeu, em 2005, a decisão do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, considerando o contrato irregular
e multando a Prefeitura de Belo Horizonte. Volto a repetir que, até
hoje, o que temos são termos aditivos em cima de termos aditivos,
para pagar juros e correção monetária a uma empresa. Como
responder a uma situação como essa? Aguardamos a manifestação
do Ministério Público.

Antes de conceder aparte ao Deputado Domingos Sávio, gostaria de
dizer que acompanhamos levantamentos de execução orçamentária.
Aliás, tenho em mão a execução orçamentária referente à aviação.
Vejo aqui a notícia de que os parentes das vítimas do acidente vão
poder acionar o governo. Eles já têm advogado contratado para
acionar o governo. Dei uma rápida olhada na execução orçamentária
da segurança aérea no Brasil e creio que esse advogado sairá
vitorioso, e nós pagaremos essa conta.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado João Leite,
gostaria de cumprimentá-lo pela postura sempre corajosa. Sinto-me
muito à vontade para fazer isso porque, além de companheiros de
partido, comungamos com o mesmo sentimento de que a vida pública
tem de ser construída com transparência, com decência e em
permanente combate à corrupção.

Aproveito o aparte para comentar essa denúncia que V. Exa. traz, a
fim de ilustrar como foi importante a Assembléia ter aprovado algumas
regras relativas ao Ministério Público. Aliás, tais regras não significam
tirar poder do Ministério Público, pelo contrário, em alguns casos,
significam dar mais poder a ele, além de estabelecer-lhe obrigações
claras .

É surpreendente que uma denúncia grave como essa, ocorrida em
2001, e já estamos em 2007 ...

O Deputado João Leite - Correto. O contrato foi feito em 2001, e
existe uma decisão de irregularidade do contrato de 2005, do Tribunal
de Contas.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Já se passaram seis
anos dessa decisão manifestada pelo Tribunal de Contas. Quanto ao
Ministério Público, um dos itens colocados na lei, e que pelo menos
alguns veículos de imprensa não abordaram, diz respeito ao fato de
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que o Ministério Público, a partir de agora, quando provocado, tem
prazo para tomar providências. Isso também vale para nós,
Deputados. Então, se o Ministério Público for provocado para
denunciar um Deputado, ele terá prazo para agir. Isso não é criar
blindagem, pelo contrário, é estabelecer critérios.

Gostaria de me ater um pouco mais à consideração de V. Exa. sobre
a aplicação orçamentária, até porque esse assunto já foi abordado
aqui hoje, com algumas afirmações sem nenhum fundamento, das
quais fizeram certo sensacionalismo para atacar o governo Aécio
Neves. Ao contrário do que temos visto no cenário nacional, o governo
Aécio Neves tem sido operoso, atuante, tem mostrado resultados
concretos e fáceis de ser mensurados para a população. Como
exemplos, podemos citar a melhoria das vias estaduais, os
investimentos nas nossas rodovias, na recuperação das escolas
públicas e na ampliação das nossas Polícias Civil e Militar. Também,
agora, o investimento na comunicação ou na telefonia móvel em todas
as cidades mineiras. Quando deparamos com a execução ...

O Deputado João Leite - Só uma ajuda: foram iluminados mais de
500 campos no Estado de Minas Gerais, para a prática esportiva.
Continue, porque estou atento.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Exatamente. Sr.
Presidente, V. Exa. também participou da audiência pública lutando
pela continuação do programa Luz para Todos. Nessa mesma linha,
Minas Gerais é o Estado que mais investiu e fez ligações de energia
elétrica em todo o Brasil. Foi um recorde: quase 200 mil famílias estão
recebendo energia elétrica. Minas está na frente.

Surpreendentemente, verificamos que, de fato, o mesmo não tem
ocorrido com o governo federal. Temos alguns dados extraídos hoje
da internet. O acesso a informações públicas iniciou-se no governo
passado. Desenvolvimento centrado na geração de emprego: foram
investidos 0,92% do que foi previsto no Orçamento até agora, dia 18
de julho; gestão pública dos direitos humanos: 0,02%; manutenção da
malha rodoviária federal, que é um caos: 5,2% ...

O Deputado João Leite - E 25% dessa malha estão em Minas
Gerais.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Universalização dos
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serviços de comunicação, em que se inclui a possibilidade de telefonia
móvel, que tem um fundo de bilhões de reais nas mãos do governo
federal: 0,0%. E vai assim por diante.

Como V. Exa. disse, na área de segurança de vôo e controle do
espaço aéreo brasileiro foram investidos 15% do que estava
programado.

Com isso, vemos o governo federal merecendo nota zero. Não é por
acaso a vaia que o Presidente recebeu no Maracanã, que não estava
repleto de argentinos. Não havia nenhum jogo entre o Brasil e a
Argentina para dizer que pelo menos a metade do público era
composta de argentinos. Todos eram brasileiros, que mostraram sua
indignação. Felizmente, o brasileiro está começando a acordar. Ele
tem poupado muito o Presidente Lula, como se este não tivesse culpa
de nada e não soubesse de nada. Aliás, é possível ele dizer que não
sabia que havia uma crise no espaço aéreo quando lhe informaram
que o acidente que ceifou centenas de vidas poderia ser evitado se os
investimentos fossem feitos com responsabilidade. Mais uma nota
zero para este governo.

Enquanto isso, nesse mesmo aeroporto já existem denúncias
concretas e bem fundamentadas de superfaturamento na estação de
passageiros, que são luxuosas. É um roubo do dinheiro público. Estão
dizendo que um dos estádios do Rio de Janeiro, o Engenhão, chama-
se “La Robonera”, de tanto que o governo federal conseguiu roubar de
dinheiro ali. Foram investidos R$3.000.000.000,00 nas obras,
Deputado João Leite, mas, no esporte - sabemos que a duras penas
os atletas se preparam para as competições no Brasil - e nas obras,
como essa foi licitada pela Prefeitura de Belo Horizonte, que todos
sabem quem administra...

Portanto, é preciso que essas pessoas que as vezes ocupam a
tribuna para fazer um discurso raivoso... E depois dizem que este
Deputado é que é raivoso, como afirmaram recentemente. Isso não é
justo.

Quero despedir-me da tribuna no final deste semestre fazendo este
desabafo: o povo brasileiro não pode aceitar a corrupção como se não
tivesse mais jeito. Mas tem jeito, sim! Nota zero para um governo que
não assume o compromisso firme de combate à corrupção.
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Na primeira página do “Estado de Minas” de ontem havia a frase:
“Partido dos Trabalhadores paga a dívida com o mensalão”. O jornal
falou e mostrou isso. É duro, Deputado João Leite. E o Ministério
Público? E o Ministério Público Eleitoral? O Presidente Lula falou em
Paris, naquela ocasião, que o PT fez apenas caixa dois, admitindo
publicamente a existência desse caixa. Mas não era apenas caixa
dois, era “mensalão” mesmo. E agora estão pagando a dívida.
Esperaram a poeira baixar e foram negociar com o Valério e com o
BMG o pagamento do “valerioduto”. E nada foi feito. E o próprio
Ministério Público? Cadê?

É preciso que haja regras para combater a corrupção e ter
transparência; é preciso que haja seriedade na gestão pública; e,
acima de tudo, é preciso que haja um governo que, em vez de ser
falastrão, gerencie coisas sérias como o espaço aéreo brasileiro, para
evitar tragédias como essa que aconteceu.

Parabéns pelo seu pronunciamento. Desculpe-me se houve
prolongamento do aparte.

O Deputado João Leite - Deputado Domingos Sávio, obrigado. V.
Exa. não prolongou o seu aparte e trouxe brilho para o nosso
pronunciamento e dados importantes da execução zero do governo
federal, execução tímida na segurança aérea do povo brasileiro.

Sr. Presidente, solicito apenas 1 minuto para encerrar a minha fala.
O Prefeito Pimentel entregar já o 33º Termo Aditivo para a Construtora
Andrade Gutierrez... É lamentável que o povo de Belo Horizonte, tão
sofrido e sacrificado, que paga IPTU, taxas da Prefeitura e ISS, esteja
pagando essa conta de um contrato irregular. Aguardamos uma
manifestação do Ministério Público.

Finalizando, lamento aqui o número de mortes nos acidentes aéreos
no governo Lula, no governo federal. Em quatro anos e meio de
governo, ocorreram 543 mortes em acidentes aéreos. É essa a
execução desse governo; a execução zero na segurança aérea dos
brasileiros, que está deixando este presente para o povo: o choro das
famílias brasileiras! Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Adalclever Lopes em que solicita 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 - Caro Presidente Doutor Viana, é uma
alegria muito grande fazer o último pronunciamento deste semestre
tendo V. Exa. na Presidência dos trabalhos, assim como compartilhar
este momento com os Deputados Wander Borges, nosso grande Líder
de Sabará, João Leite, essa figura especial da política mineira, meu
companheiro Domingos Sávio e Weliton Prado. Gostaria de agradecer
ao Deputado Antônio Genaro, companheiro de todas as horas, a
presença.

Neste momento, gostaria de registrar alguns fatos e eventos. Este
semestre foi muito proveitoso para o nosso trabalho junto ao governo
do Estado. Com o nosso trabalho e o apoio da bancada do Norte de
Minas, conseguimos definir que a sede da Copanor, subsidiária da
Copasa criada neste mandato, autorizada por esta Assembléia, seja
localizada em Teófilo Otôni. Agradeço aos Deputados do Norte de
Minas que me apoiaram nessa iniciativa. Nos próximos três anos,
essa empresa investirá R$500.000.000,00 em redes de esgoto e água
tratada para as pequenas cidades das regiões Norte e Nordeste de
Minas, Vale do Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus, ou seja, todas as
cidades com até 5 mil habitantes na sede, que totalizam 51. Além
disso, beneficiará mais de 600 Distritos e povoados com mais de 200
almas.

Sr. Presidente, trata-se do maior projeto de saneamento básico
jamais feito na história de Minas Gerais, na região mais carente, pobre
e necessitada do nosso Estado; de uma revolução não apenas do
ponto de vista da obra pública que gerará milhares de empregos na
nossa região, mas, sobretudo, da melhor medida profilática e de
melhoria da qualidade da saúde do nosso povo.

Tenho essa certeza porque, como Prefeito da minha terra por duas
vezes, lembro-me muito bem de que o meu médico, que trabalhava no
antigo Distrito de Belo Oriente, hoje cidade de Novo Oriente de Minas,
nos primeiros seis meses de trabalho, em meados de 1963, dizia-me
que não tinha condições de continuar atendendo a população pobre
daquele Distrito se não se resolvesse a questão da água tratada.
Sessenta por cento dos óbitos ocorriam por causa da falta de água
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tratada, da água de má qualidade e da falta de esgoto.
No nosso segundo mandato, construímos milhares de banheiros em

casas que não tinham privada. Parece incrível, Sr. Presidente, mas
em nosso povoado de Maravilha, das 52 casas, apenas 4 tinham
banheiro.

Não há como manter a saúde, melhorar a qualidade de vida do
povo, se não tivermos recursos para disponibilizar infra-estrutura
básica de saneamento, sobretudo de água tratada.

A decisão do Governador Aécio Neves merece de nós todos que
habitamos a região Nordeste e Norte do Estado os maiores encômios
e, sobretudo, o maior agradecimento.

A Copanor, subsidiária criada por esta Assembléia Legislativa,
chega num momento muito importante para a vida da nossa região.

Não é só esse fato que me traz alegria neste semestre. Alegria
também me traz a aprovação, pelo Senado da República, da
legislação que legitima e organiza as Zonas de Processamento de
Exportações - ZPEs. Das 17 ZPEs do Brasil, Teófilo Otôni é uma das
quatro cujas estruturas físicas já estão prontas. Cuidamos disso ao
longo do caminho.

No meu informativo deste mês, apresento todos os detalhes, Sr.
Presidente. Muitos acharão interessante. Já dei esses números.
Teremos condições de, no Brasil, nas 17 ZPEs, captar investimentos
externos da ordem de US$10.000.000.000,00.

A Associação Brasileira das Zonas de Processamento de
Exportação, criada desde que o primeiro projeto de lei foi aprovado na
Câmara dos Deputados e no Senado, em 1988, vem trabalhando para
que a legislação complementar fosse aprovada. Foram 11 anos de
luta.

Quando Deputado Federal, em 1994, tive a felicidade de receber
das mãos do Presidente Itamar Franco, mineiro, o decreto que
autorizava a nós, da ZPEX, empresa que coordena a implantação da
ZPE, iniciar as obras. Elas foram concluídas há quase 10 anos,
esperando que a Câmara dos Deputados e o Senado da República
aprovassem a estrutura de funcionamento das ZPEs brasileiras.

Felizmente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados e telespectadores,
com o trabalho continuado, aquilo que começou com o Deputado
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Federal Luiz Leal em 1988, passando por Getúlio Neiva, Deputado
Federal em 1994, culminou, em seu terceiro ato, nas mãos do nosso
conterrâneo, Deputado Federal Ademir Camilo.

No último dia 27, quando esteve em Minas Gerais o Presidente Lula,
tivemos a oportunidade de conversar com ele, que se comprometeu a
sancionar o projeto aprovado no Congresso Nacional. Nos próximos
dias, o Presidente deverá sancionar o projeto. Já nos estamos
preparando para buscar as empresas brasileiras e internacionais que
possam vir a se implantar no Distrito Industrial de Teófilo Otôni, que é
a nossa ZPE.

São duas notícias alvissareiras, importantes, porque não se cuida
apenas do presente, mas do futuro de uma região na área de
saneamento básico, da água tratada e, agora, do futuro industrial de
uma região pobre.

Cumpre-me também, Sr. Presidente, revelar que já conseguimos
que a região do Vale do Mucuri fosse também incluída nos benefícios
fiscais da área da Sudene. Somente agora, nessa reta final, no final
de junho, foi disponibilizada verba de R$20.000.000,00 para
financiamento aos empresários rurais e urbanos da nossa cidade e da
nossa região. Realmente são duas ações importantes,
complementadas pelo crédito da área da Sudene.

Tínhamos uma situação engraçada na nossa cidade. A ZPE estava
pronta, mas não funcionava. Havia outras situações, como o prédio
que tínhamos do Banco do Nordeste, mas não tínhamos os
financiamentos do Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste; aliás, essa agência foi inaugurada por mim quando Prefeito,
tendo ao meu lado o Governador Aécio Neves.

Amanhã, Sr. Presidente, estará em Teófilo Otôni Vanessa
Guimarães, Secretária de Educação, que vai vistoriar o terreno onde
será edificado um prédio singelo para o funcionamento dos cursos de
formação da UFMG. Está indo para a cidade a UFMG, por nossa mão,
pela decisão de Vanessa e, sobretudo, pela determinação do
Governador Aécio Neves. Trata-se de mais um empreendimento
importante para a educação, não apenas porque é a UFMG, mas
porque já levamos para lá a Unipac, que possui cerca de 3 mil alunos;
o Instituto Doctum, com cerca de mil alunos; o Iefato-Unec, com mais
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de 600 alunos. Além disso, conseguimos vencer a luta antiga com a
Reitora Mirele, da universidade de Diamantina, para fazer o “campus”
avançado da universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com
a sua base em Diamantina. Os contatos que fizemos desde 2003 com
a Reitora deram resultado, mas não no meu governo, e sim no
governo atual, porém numa luta que iniciamos lá atrás.

Vale registrar ainda neste final de semestre, Sr. Presidente, algumas
providências. Há muitos anos, vimos rogando ao nosso governo que
instale em Teófilo Otôni, além da ZPE, um quarteirão ou distrito
industrial. Recentemente, o Presidente do Sindicato do Comércio
esteve aqui com a nossa Prefeita, minha adversária política, com o
meu beneplácito. O Governador pediu-me para recebê-la, e eu
consenti, também atendendo a um apelo do Presidente Lula para que
o Governador Aécio Neves recebesse a nossa Prefeita, que não tem
feito um bom governo na cidade, mas nem por isso o governo Aécio
Neves poderia deixar de atendê-la. Era preciso que S. Exa. a
atendesse.

Sabemos muito bem que está sendo feita na cidade uma
propaganda muito grande, como se a Prefeita tivesse passado por
cima do prestígio do Deputado, como se o Governador tivesse
passado por cima do prestígio do Deputado. Mas não é nada disso. É
preciso esclarecer à população da minha cidade que o Governador
recebeu a nossa Prefeita com o meu consentimento, da mesma forma
que o Deputado Federal Ademir Camilo convidou a Prefeita para ir a
Brasília assistir à reunião do Senado em que seria aprovada a ZPE.

Nós não temos barreiras partidárias quando o interesse é da nossa
cidade e região. Não nos preocupamos com a divulgação e com a
propaganda que se faz, tentando assenhorear-se de obras,
realizações e feitos que não são de sua autoria, pois o importante é
nossa cidade, o Vale do Mucuri e o Vale do Jequitinhonha ganharem
com isso.

Ainda há pouco, telefonou-me um companheiro, preocupado com a
baita propaganda que se faz da reunião ocorrida com o Dr. Júlio
Laender - que foi lá a meu pedido -, a Prefeita e seus Secretários.
Estão preocupados com o fato de estarmos dando espaço a uma
Prefeita que está realizando a pior administração da história da cidade
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e que está usando isso em seu benefício. Entretanto, precisamos
esclarecer nossos companheiros: o nosso povo é mais importante que
nosso partido político; é mais importante que as nossas diferenças; é
mais importante que as nossas querelas. Se é bom para a cidade que
a nossa Prefeita seja recebida pelo Governador, desejamos que a
receba, pois queremos que ela vá bem; não queremos que ela
continue o desastre administrativo que se implantou na cidade nesses
dois anos e meio. Gostaríamos que ela acertasse, e queremos ajudar
para que acerte.

Na área de saúde, há um caos absoluto na nossa cidade de Teófilo
Otôni: 11 PSFs, de 14, foram fechados; o terceiro hospital está
fechando as portas - eram quatro. Então é nossa preocupação dar a
nossa ajuda, a nossa mão, ajudar a nossa cidade e o nosso povo -
que seja por intermédio da Prefeita, isso não tem problema. O nosso
Governador está autorizado a ajudar a Prefeitura de Teófilo Otôni - ele
tem o meu consentimento e o do Deputado Federal Ademir Camilo -, a
dar todo o suporte à nossa cidade, porque ela faliu. A Prefeita não tem
condições de receber os R$30.000.000,00 que o Presidente Lula
colocou no PAC, uma vez que está inadimplente e não tem
capacidade de endividamento - a cidade não pode tomar o
empréstimo do PAC. Portanto, a Prefeita do PT fez falir a cidade de
Teófilo Otôni e sua estrutura administrativa, arrebentou toda a
estrutura organizacional.

Não podia deixar de concluir minha fala de hoje sem rezar o Pai-
Nosso e a Ave-Maria, que todo cristão deve rezar todos os dias: a
questão do Ministério Público. Quero expor o assunto de forma clara,
como fiz na tarde de hoje, e explicar que esta Assembléia não criou
nenhum foro especial, nenhum privilégio, apenas mudamos a iniciativa
da ação. Se privilégio houve ou houvesse - qualquer tempo verbal que
o senhor queira empregar -, antes devemos analisar aqui, Deputado
Domingos Sávio, um número singelo. Se valer a idéia de que há foro
privilegiado, temos as seguintes pessoas privilegiadas: Presidente do
Tribunal de Justiça, Presidente do Tribunal de Justiça Militar,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Presidente da
Assembléia, Governador do Estado, Vice-Governador do Estado,
Advogado-Geral do Estado - uma pessoa em cada um desses órgãos
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-, mais 15 Secretários de Estado, 7 Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado e 77 Deputados. Mas estamos dando o que falam
ser privilégio, o que falam ser foro privilegiado, para 1.875 Juízes,
Promotores de Justiça e Desembargadores do nosso Estado, e não
para as outras 106 autoridades, das quais 11 já tinham foro especial.
Correto, Deputado Domingos Sávio?

É preciso dizer, de forma clara, que não criamos foro privilegiado;
mudamos apenas a iniciativa da ação. Estou falando de forma didática
para que as pessoas saibam o que, de fato, está acontecendo, o que
está sendo transmudado na imprensa mineira, até motivando coisas
estranhas, como, por exemplo, o Crea-MG abrigar o movimento
nacional dos nossos Promotores de Justiça para tentar pressionar o
Governador do Estado na segunda-feira, com o objetivo de que o
Governador, pressionado, possa vetar o projeto.

Da minha parte, gostaria de dizer aos senhores: se houver veto,
votarei contra o veto. Com todo o apreço, toda a estima, toda a
admiração e todo o comprometimento que tenho com o Governador
do Estado, com quem quero estar e trabalhar para que seja
Presidente da República, o meu voto, aberto, rasgado, será pela
derrubada do veto, se houver. Mais ainda, Sr. Presidente: creio que o
sentimento é de mais de 50 dos 77 Deputados, os quais não podem
se mostrar. Alguns nem devem se mostrar. Nós, que já estamos na
berlinda, que já estamos sendo acusados pelos jornais, que já
colocamos a cara na rua, devemos ir até o fim.

Estou aqui, Sr. Presidente, para dizer: neste final de semestre, esta
Casa não fez nenhuma aberração. Li, há pouco, a lei do Estado de
São Paulo, de 1993, que, no seu art. 116, apresenta, de forma clara,
quem são as pessoas que podem ter iniciativa de ação diferenciada
somente pelo Procurador-Geral. Há a relação, Deputado Domingos
Sávio, no texto da lei de São Paulo, desde 1993: Secretários de
Estado, Deputados Estaduais, membros do Ministério Público,
membros do Poder Judiciário, Conselheiros do Tribunal de Contas - e
há lá, ainda mais, que não incluímos na nossa lei - membros das
diretorias ou conselhos de administração de entidades de
administração indireta do Estado. É a lei que prevalece em São Paulo
desde 1993. Os Promotores de Justiça do Brasil inteiro juntaram-se e
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apresentaram uma ação direta de inconstitucionalidade argüindo a lei
de São Paulo. Consta aqui: Ministro Moreira Alves, dia 25/10/95. Com
seu parecer, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal derrotou o
Ministério Público e manteve a lei feita pelo Estado de São Paulo.

Pergunto aos senhores: Minas é menor que São Paulo? Minas é pior
que São Paulo? Minas tem mais analfabetos jurídicos que São Paulo?
Minas pode ser maior, menor, pior, mas Minas pelo menos tem uma
coisa que ninguém tira: Minas é diferente, Minas tem estofo moral,
Minas tem homens públicos corajosos. Quando o Brasil precisou de
Minas Gerais, em todas as oportunidades o suporte moral veio. E,
enquanto São Paulo, pelo seu poderio econômico, consegue fazer
tudo, em Minas, os nossos Promotores de Justiça criam um carnaval,
uma confusão. E a nossa imprensa, lamentavelmente, não lê, não lê o
material que temos disponível e coloca os Deputados na berlinda
como se fossem quase que assassinos da lei, como se nós não
tivéssemos estofo jurídico.

Sr. Presidente, diria que esta Assembléia está fazendo história.
Deputado Domingos Sávio, esta Assembléia está fazendo história
contra aqueles juvenis impúberes Promotores de Justiça que tentaram
macular o Ministério. Não fomos nós. Foram eles que erraram ao
achar que eram deuses, onipotentes, ao sentir e imaginar que
poderiam ser, como está no ofício do Procurador-Geral, intocáveis.
Ninguém é intocável, ninguém.

A liberdade só existe quando a vigiamos. Se quisermos paz e
tranqüilidade, temos que fazer a imprensa mineira entender que esta é
uma hora de Minas não se envergar, não se ajoelhar, não se curvar. É
preciso enfrentar toda essa manipulação da imprensa, da mídia, e
tentar sair dessa situação trancada, em que não existe opinião
pública, existe apenas a opinião publicada. Que Deus me perdoe, mas
nossa imprensa está errada e precisa mudar seu comportamento. Um
abraço.

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,
dia 1º de agosto, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
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ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 1º/8/2007.).
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.026/2007

EMENDA Nº 1
Acrescente-se ao artigo 2º o seguinte inciso X:
“Art. 2º - (...)
(...)
X - o desenvolvimento de uma rede de assistência ao deficiente

mental e autista.”.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Esta emenda visa acrescentar como objetivos do Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - atenção especial
voltada às necessidades dos autistas e deficientes mentais no Estado.
Pesquisas estimam que, no Brasil, para cada 10 mil ciranças, 13 têm
autismo. Por essa estatística, haveria cerca de 180 mil casos não
diagnosticados no País. Por falta de preparo dos profissionais da
saúde, o autismo, muitas vezes, é diagnosticado tardiamente. Esse é
o nosso primeiro desafio.

O tratamento do autismo tem que ser individualizado e envolve
vários profissionais: psiquiatra, neurologista, fonoaudiólogo,
fisioterapia, psicopedagogo, terapeuta comportamental, além de
medicamentos.

Ocorre que no Brasil não existe nenhum programa governamental
voltado para o autismo. Em Minas Gerais, os movimentos de
reivindição por parte da sociedade cresce cada vez mais, e é preciso
que o governo dê uma resposta positiva às expectativas da
população. O governo de Minas Gerais é conhecido por ser pioneiro
em várias áreas, e acreditamos que essa deve ser uma delas.

Portanto, na intenção de contribuir com o projeto de lei, peço licença
ao seu autor para acrescentar esta emenda e conto com o apoio dos
ilustres pares.

EMENDA Nº 2
No item 3.2.6 do anexo único, “Eqüidade e bem-estar”, acrescente-
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se no primeiro parágrafo a seguinte expressão:
“ ... o setor público mineiro deverá prover serviços públicos de

qualidade em todo o território, em especial nas áreas de:
assistência social - com foco na transferência de renda

condicionada, universalização da proteção básica e implantação da
proteção especial, para a garantia dos direitos fundamentais.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 3
No item 4.1 do anexo único, onde se lê:
“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”, leia-se:

“A Escola em tempo integral, com acompanhamento social, 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.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 4
No item 3.2.6 do anexo único “Eqüidade e bem-estar”, acrescente-se

no primeiro parágrafo a seguinte redação:
“Requer-se, ainda, que se tenha acesso pavimentado à rede viária e

de transportes; a universalização do saneamento; a ampliação das
ações preventivas de defesa social; a universalização do acesso à
energia elétrica; a inclusão digital e a ampliação do acesso a bens
culturais”:

e garantia da segurança alimentar e nutricional sustentável.”.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 5
No anexo único, onde se lê:
“segurança alimentar”, leia-se:
“Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável”.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
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André Quintão
EMENDA Nº 6

No item 4.1 do anexo único “Educação de Qualidade”, acrescentar a
seguinte iniciativa de caráter prioritário:

“ampliação do ensino técnico profissionalizante.”.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 7
No item 4.7 do anexo único “Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce”, os seguintes objetivos estratégicos
passam a vigorar com a redação proposta:

“fortalecer a agricultura familiar e aumentar a produtividade no
campo, por meio da promoção do empreendedorismo, dos micro-
negócios e da extensão rural.”.

“reduzir as disparidades regionais em educação, saúde e
saneamento, assistência social e segurança alimentar e nutricional
sustentável.”.

Acrescente-se o seguinte objetivo estratégico no item 4.7 do anexo
único “Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e
Rio Doce”:

“potencializar a cultura regional e dinamizar as potencialidades
turísticas da região.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 8
No item 4.8 do anexo único “Redução da pobreza e inclusão

produtiva”, o seguinte objetivo estratégico passa a vigorar com a
redação proposta:

“ampliar a provisão da proteção básica e especial da assistência
social”.

No item 4.8 do anexo único “Redução da pobreza e inclusão
produtiva”, acrescente-se o seguinte objetivo estratégico:

“erradicar o trabalho infantil”.
No item 4.8 do anexo únixo “Redução da pobreza e inclusão

produtiva”, a seguinte iniciativa passa a vigorar com a redação
proposta:
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“o acesso da população em condições de pobreza e vulnerabilidade
social e pessoal ao sistema de proteção social do Sistema Único de
Assistência Social”.

No item 4.8 do anexo único “Redução da pobreza e inclusão
produtiva”, no quadro de Resultados Finalísticos, acrescente-se o
seguinte resultado:

“Erradicar o trabalho infantil”.
Situação atual: 300 mil crianças e adolescentes
2011: a definir
2023: 0 (zero).
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 9
No item 4.8 do anexo único “Redução da pobreza e inclusão

produtiva”, o objetivo estratégico “Promover a segurança alimentar e
as condições adequadas de saneamento básico para a população
mais pobre” passa a vigorar com a seguinte redação:

“Promover a segurança alimentar nutricional sustentável em todas
as fases do ciclo da vida individual, desde o nascimento até a terceira
idade”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 10
No item 4.8 do anexo único “Redução da pobreza e inclusão

produtiva”, o objetivo estratégico “Saúde e nutrição incorporada a
todas as fases do ciclo da vida individual, desde o nascimento até a
vida adulta”, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Saúde a todas as fases do ciclo de vida individual, desde o
nascimento até a terceira idade, e condições adequadas de
saneamento básico”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 11
No item 4.8 do anexo único “Redução da pobreza e inclusão

produtiva”, acrescentar o seguinte Resultado Finalístico:
“Percentual de implantação de um sistema de defesa e promoção do
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direito humano básico à alimentação adequada, à saúde e ao bem
estar (% de munícipios que recebem financiamento).”.

Situação atual 0,00
2011 40%
2023 100%.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 12
No item 4.9 do anexo único “Qualidade Ambiental”, acrescentar o

seguinte objetivo estratégico:
“Estimular a reciclagem, por meio do apoio aos Municípios,

cooperativas e associações de materiais recicláveis.”.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 13
No item 4.10 do anexo único “Defesa social”, a seguinte iniciativa

passa a vigorar com a redação proposta:
“atendimento às medidas socioeducativas para romper com o ciclo

vicioso da criminalidade juvenil em integração com a rede de proteção
especial do Suas”.

No item 4.10 do anexo único “Defesa social”, a seguinte iniciativa
passa a vigorar com a redação proposta:

“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, integrando as políticas de educação e assistência
social.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 14
 No item 4.11 do anexo único “Rede de Cidades e Serviços”, o

seguinte objetivo estratégico passa a vigorar com a redação proposta:
“planejar e gerir o desenvolvimento da rede de cidades mineiras

para adequar sua capacidade de prestação de serviços de educação,
saúde, saneamento, assistência social, transporte, habitação, acesso
à internet, inovação tecnológica, formação profissional e gestão
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ambiental.”.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 15
No item 5.1 do anexo único “Qualidade e Inovação em Gestão

Pública”, os seguintes objetivos estratégicos passam a vigorar com a
redação proposta:

“Ampliar a transparência e o controle social das ações de governo
implementando a governança social e fortalecendo os conselhos
deliberativos das políticas públicas.”.

“Aprofundar a profissionalização de gestores e servidores públicos.”.
“Efetivar política de prestação de contas à sociedade, tornando o

orçamento público e sua execução acessíveis à população, por meio
eletrônico e com linguagem adequada.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 16
O parágrafo único do art. 3º passa a vigorar com a seguinte redação:
Parágrafo único - O Poder Executivo efetuará repasse financeiro e

promoverá ações de acompanhamento social aos estudantes
beneficiados pelo Programa Poupança Jovem, instituído em
conformidade com as diretrizes previstas no art. 2º desta lei, em
atendimento aos objetivos previstos no art. 2º, incisos IV e VII, da
Constituição do Estado, nos Municípios, condições e valores definidos
em regulamento, observadas, em cada exercício financeiro, as
dotações consignadas no Orçamento vigente.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 17
Acrescente-se onde convier:
“... - Fica garantida a merenda escolar a todos os alunos do ensino

médio da rede pública estadual.”.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.
João Leite

EMENDA Nº 18
Art. 1º - Acrescente-se o seguinte parágrafo ao tópico 3.2.5 - Rede
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de cidades - após o 7º parágrafo na página 17 do referido anexo:
“Como foco polarizador da região central do Estado, a Região

Metropolitana do Vale do Aço deve contar, nos próximos anos, com
investimentos do Governo Estadual, que possibilitem a expansão e a
consolidação da região como pólo disseminador de conhecimento,
tecnologia e riquezas. Além de investimentos públicos e privados
indutores de um processo de diversificação da matriz econômica, a
Região Metropolitana do Vale do Aço estará no foco do fluxo de
investimentos do Governo de Minas no sistema de logística e
transporte de pessoas e de cargas, recuperação e urbanização de
áreas degradadas, requalificação e ampliação dos instrumentos
públicos de saúde, educação, defesa social e na geração de emprego
e renda.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Cecília Ferramenta
Justificação: O PMDI descreve a estratégia de longo prazo para o

estado de Minas Gerais com foco no desenvolvimento integrado e na
melhoria da qualidade de vida da sociedade mineira.

Como falar em estratégia para o estado e ignorar a Região
Metropolitana do Vale do Aço? Como ignorar o segundo maior polo
gerador de impostos e de arrecadação? Como ignorar o maior polo
industrial e produtor de aços planos da América Latina?

No PMDI, sobretudo no ponto 3.2.5 - Rede de Cidades - que
apresenta as estratégias para ampliar o número de municípios com
Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) adequado e buscar
a melhoria das estruturas urbanas e metropolitanas do estado, não
apresentou quais as formas de intervenção que o Estado fará na
Região Metropolitana do Vale do Aço.

Sabemos da importância e reconhecemos a necessidade do
Governo de Minas planejar suas ações. Entendemos também que o
PMDI apresenta as prioridades para o Estado. Ao ignorar a Região
Metropolitana, tememos que essa omissão possa representar a
exclusão da mesma da carta de investimentos proposta pelo Governo.
Pretendemos garantir condições semelhantes àquelas voltadas para a
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Neste sentido, apresentamos a seguinte emenda que tem a
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finalidade precípua de incluir o tema - Região Metropolitana do Vale
do Aço - no referido Anexo passando assim a fazer parte do Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado.

EMENDA Nº 19
Art. 1º - A segunda frase do parágrafo 8º, do tópico 3.2.5 - Rede de

cidades - na página 17 do referido anexo passa a ter a seguinte
redação:

(...) “Por esse motivo, nos próximos anos, Minas Gerais incentivará a
elaboração e a implementação dos Planos Diretores Metropolitanos
das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço, bem
como reforçará os instrumentos de planejamento e gestão de cidades,
principalmente das cidades-pólo e irradiadoras do desenvolvimento,
tendo sempre como foco a otimização da rede de serviços por todo o
território.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Cecília Ferramenta
Justificação: O PMDI descreve a estratégia de longo prazo para o

estado de Minas Gerais com foco no desenvolvimento integrado e na
melhoria da qualidade de vida da sociedade mineira.

Dentre as várias áreas de resultado propostas pelo Estado,
destacamos o ponto 3.2.5 - Rede de Cidades - que apresenta as
estratégias para ampliar o número de municípios com Índice Mineiro
de Responsabilidade Social (IMRS) adequado e os instrumentos de
melhoria das estruturas urbanas e metropolitanas do Estado de Minas.

A moderna gestão urbana tem colocado como condição fundamental
para o desenvolvimento das cidades, a elaboração e a implementação
dos Planos Diretores Participativos. Na mesma linha apresenta-se a
necessidade de elaboração dos Planos Diretores Metropolitanos como
instrumento constitucionalmente previsto, e que indica os vetores de
desenvolvimento para as regiões metropolitanas.

Sabemos da importância e reconhecemos a necessidade do
Governo de Minas planejar suas ações. Entendemos também que o
PMDI apresenta as prioridades para o Estado. Ao não apresentar
como prioridade a elaboração dos Planos Diretores Metropolitanos,
tememos que essa omissão possa representar a exclusão dos
mesmos da carta de investimentos proposta pelo Governo.
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Pretendemos buscar garantir os melhores instrumentos para buscar o
desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte e do Vale
do Aço.

Neste sentido, apresentamos a seguinte emenda que tem a
finalidade precípua de incluir o tema - Plano Diretor Metropolitano - no
referido Anexo passando assim a fazer parte do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado.

EMENDA Nº 20
Art. 1º - Acrescente-se o seguinte inciso X , ao art. 2º do projeto de

lei em epígrafe:
“Art. 2º - (...)
X - a sustentabilidade do meio ambiente, sobretudo dos recursos

hídricos, com especial atenção para as políticas públicas voltadas
para a revitalização das Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco,
Rio Doce e Rio das Velhas.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2007.
Cecília Ferramenta
Justificação: O PMDI descreve a estratégia de longo prazo para o

estado de Minas Gerais com foco no desenvolvimento integrado e na
melhoria da qualidade de vida da sociedade mineira.

Dentre os várias objetivos propostos no Projeto de Lei, a
preservação do meio ambiente não foi posta como prioritária.

Considerando que a preservação do meio ambiente está pautada
em todas as discussões dos setores produtivos, as ações de defesa e
preservação do meio ambiente integram todas as agendas dos
agentes públicos e privados em todo o mundo e por entendermos que
qualquer estratégia de desenvolvimento deve estar permeada pela
sustentabilidade ambiental, acreditamos que essa omissão foi um
lapso dos gestores públicos de Minas Gerais.

Analisando o Projeto de Lei e o seu anexo fica claro a existência de
uma correspondência entre os objetivos e as áreas de resultado salvo
na preservação do meio ambiente. Este tema é apresentado apenas
no anexo do Projeto de Lei onde se apresenta como área de resultado
a Qualidade Ambiental.

Para sanar essa inconsistência apresentamos essa emenda que
coloca como objetivo do PMDI a sustentabilidade do meio ambiente
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com atenção especial para a revitalização das Bacias Hidrográficas do
Rio São Francisco, Rio Doce e Rio das Velhas.

Cientes do papel do Poder Legislativo em colaborar e aprimorar o
texto legal, acreditamos ser relevante a aprovação da referida emenda
contando assim com o apoio dos nobres pares.

EMENDA Nº 21
No item 4.9 - Qualidade Ambiental -, constante na pág. 35 do Anexo

Único do projeto de lei em epígrafe, a iniciativa “O tratamento
adequado dos resíduos sólidos, visando a equacionar a destinação e
fomentar o reaproveitamento” passa a vigorar com a seguinte
redação:

“O tratamento adequado dos resíduos sólidos, visando a equacionar
a destinação e fomentar o reaproveitamento, prioritariamente por meio
das cooperativas ou associações de materiais recicláveis.”.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 22
Incluam-se políticas públicas para controle e acompanhamento de

Programas de Atenção aos portadores de déficit de atenção e
hiperatividade nas escolas públicas de Minas Gerais.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Carlos Mosconi

EMENDA Nº 23
Acrescentem-se os incisos X e XI ao art. 2º:
“Art. 2º - (...)
X - fortalecer a Política Estadual de Assistência Social;
XI - priorizar a execução de ações destinadas ao público da

assistência social.”.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Wander Borges
Justificação: Esta proposta visa a garantir, no Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado, ações direcionadas ao fortalecimento da
Política Estadual de Assistência Social, bem como a execução de
práticas destinadas ao seu público.

A concepção de assistência social vem sofrendo importantes
modificações. Desta forma, o entendimento equivocado de que a



1716

referida política visa a atender aos pobres por meio de ações
esporádicas, oriundas da benevolência do Estado ou das entidades
filantrópicas, passa a ser considerada como um conjunto de ações
públicas destinadas a garantir o exercício integral dos direitos sociais
básicos do cidadão, quais sejam direito à vida, à saúde, à
alimentação, à moradia e ao desenvolvimento integral, no que
concerne às crianças e aos adolescentes.

O desenvolvimento relatado consistiu na adoção de uma ampla e
diversificada escala de programas destinados ao combate ou à
atenuação das várias formas de exclusão social, tendo como alvo um
público heterogêneo e segmentado, em diferentes situações de
carência e vulnerabilidade social. Deve-se dizer, portanto, da
relevância em garantir que as questões envolvendo os
vulnerabilizados se tornem políticas públicas, estruturadas nos planos
e demais instrumentos de governo.

Releva ainda frisar que as peculiaridades da área social fazem com
que o Estado, em sua respectiva esfera de atuação, profissionalize a
gestão da Política da Assistência Social, garantindo, assim, que esta,
de fato, se torne um direito de cada cidadão brasileiro.

Esperamos que esta modesta contribuição repercuta no
aprimoramento da política de Assistência Social e,
conseqüentemente, auxilie na superação ou eliminação das
desigualdades sociais, por meio de ações das políticas públicas
sociais.

EMENDA Nº 24
Acresça-se o seguinte inciso ao art. 2º:
“Art. 2º - (...)
X - o apoio à diversificação econômica e à expansão industrial dos

Municípios mineradores.”.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2007.
Ronaldo Magalhães
Justificação: A exploração da atividade mineradora é uma das

principais fontes de emprego e arrecadação tributária em diversos
municípios de nosso Estado; porém, ao contrário de um comércio
bem-estruturado ou de um pólo industrial bem desenvolvido, a
mineração não é perene. Ao finalizar a exploração das jazidas, a
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empresa concessionária deixa o Município, que sofre uma abrupta
queda em arrecadação e tem que lidar com a onda de desemprego.

Se não bastasse isso, uma parcela significativa da receita oriunda
da mineração é utilizada para reparar, remediar ou superar “danos
colaterais” causados por essa atividade, notadamente o esgotamento
ambiental e o acometimento de doenças decorrentes da atividade
mineradora. Em razão disso, nem sempre as incursões das
Prefeituras para diversificarem a estrutura econômica de suas cidades
são bem-sucedidas, normalmente por impossibilidade de oferecer de
forma continuada uma política municipal de desenvolvimento
industrial.

Os recursos municipais continuarão sendo empregados, e sempre
em escala crescente, na manutenção da sustentabilidade ambiental e
na prevenção e tratamento de doenças, em especial as respiratórias,
tristemente comuns nos Municípios que dependem da mineração.

Dessa forma, é essencial que o Estado ajude os Municípios
mineradores a criar outros horizontes, apoiando planos de
desenvolvimento e expansão econômica deles, para evitar que em um
futuro próximo Municípios grandes se transformem em cidades-
fantasmas ou em pólos de miséria e desemprego.

É, pois, oportuna esta emenda, razão pela qual esperamos de
nossos nobres pares o apoio à aprovação dela.

EMENDA N° 25
Acrescente-se ao art. 3º do projeto o seguinte parágrafo:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O Poder Executivo assegurará, gradativamente, até 2011, a

todos os estudantes da rede estadual de ensino, alimentação escolar
em quantidade suficiente e qualidade, para suprir as necessidades
nutricionais diárias do educando, em conformidade com as diretrizes
previstas no art. 2º desta lei, em atendimento aos objetivos previstos
no art. 2º, incisos I, IV, VII e IX, da Constituição do Estado, nas
regiões, nas condições, nos prazos e com os recursos que lei
específica estabelecer, observadas, em cada exercício financeiro, as
dotações consignadas no Orçamento vigente.”.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2007.
Weliton Prado
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Justificação: Esta emenda visa a incluir no rol de prioridades
governamentais um direito que deve ser estendido a todos os alunos
da rede estadual de ensino, especialmente o ensino médio e a
educação de jovens e adultos.

A Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu art. 196,
parágrafo único, prevê que “a gratuidade do ensino a cargo do Estado
inclui a de todo o material escolar e a da alimentação do educando,
quando na escola”; entretanto, um dos grandes problemas vividos
hoje pelas escolas diz respeito à ausência de recursos destinados à
merenda escolar para alunos do ensino médio e dos programas de
educação de jovens e adultos. Em Minas Gerais, tendo em vista que
muitas escolas têm, no mesmo turno, alunos de diferentes
modalidades, verifica-se a existência de estudantes com direito
alimentação e outros sem, esse direito, uma discriminação patente
que nada contribui para o incremento da qualidade da educação.

Assim propomos esta emenda e, pela importância da matéria
aludida, acreditamos na sua aprovação por nossos ilustres pares.

EMENDA N° 26
Acrescente-se ao art. 3º do projeto o seguinte parágrafo:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O Poder Executivo assegurará a regulamentação do adicional

de periculosidade aos servidores da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar, da Polícia Civil e das carreiras de Agente de
Segurança Penitenciário e Agente de Segurança Socioeducativo, em
conformidade com as diretrizes previstas no art. 2º desta lei, e, em
atendimento ao objetivo previsto no art. 2º, inciso V, da Constituição
do Estado, nas condições, nos prazos e com os recursos que lei
específica estabelecer, observadas, em cada exercício financeiro, as
dotações consignadas no Orçamento vigente.”.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda visa a reconhecer, também no Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, que os cargos de
policial civil e policial militar, de Bombeiro Militar, de Agente de
Segurança Penitenciário e de Agente de Segurança Socioeducativo
são de risco, perigosos, e que os servidores ocupantes desses cargos
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devem receber remuneração diferenciada, acrescida do adicional de
periculosidade, previsto tanto pela Constituição Federal quanto pela
Constituição mineira.

A Constituição Federal garante aos trabalhadores, em seu art. 7º,
inciso XXIII, direito ao adicional de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

A Constituição Estadual de Minas Gerais, por sua vez, garante o
adicional de periculosidade aos servidores do Estado, nos termos do
art. 31, § 6º, III, pelo qual fica assegurado ao servidor público civil o
direito a adicional de remuneração para as atividades penosas,
insalubres ou perigosas. A previsão constitucional também se estende
aos militares, por força do art. 39, § 11, que prevê a aplicação ao
militar do disposto nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 31 e nos §§ 4º,
5º, 6º e 7º do art. 36 dessa Constituição e nos incisos VI, VIII, XII,
XVII, XVIII e XIX do art. 7º da Constituição da República. Além disso,
diversos Estados da Federação, como o Rio de Janeiro, o Espírito
Santo e o Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, reconhecem de
fato e de direito, a gratificação de periculosidade aos profissionais da
segurança pública, em percentual que chega a 230% da
remuneração.

Não restam dúvidas, portanto, da juridicidade, da legalidade ou da
constitucionalidade de tal adicional, que visa a reparar a histórica
injustiça cometida contra Agentes de Segurança Penitenciários e
Socioeducativos, policiais civis e militares e Bombeiros Militares de
Minas Gerais.

Assim propomos esta emenda e, pela importância da matéria
aludida, acreditamos na sua aprovação por nossos ilustres pares.

EMENDA N° 27
Aprova a atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado - PMDI - e dá outras providências.
Acrescente-se ao art. 3º do projeto o seguinte parágrafo:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O Poder Executivo instituirá, mediante lei específica, piso

remuneratório geral para o funcionalismo público do Estado,
assegurando-se, também, reajustes anuais em índices nunca
inferiores à inflação do período, em conformidade com as diretrizes
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previstas no art. 2º desta lei, em atendimento aos objetivos previstos
no art. 2º, incisos IV e IX da Constituição do Estado, observadas, em
cada exercício financeiro, as dotações consignadas no orçamento
vigente.”.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda em tela visa a assegurar, mediante a

inclusão no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, a
instituição, pelo Poder Executivo, em lei específica, de um piso
remuneratório geral para todo o funcionalismo público do Estado,
assegurando-se também reajustes anuais em índices nunca inferiores
à inflação do período.

Tal medida é fundamental para reduzir os grandes “abismos” que há
entre a remuneração de uns e de outros servidores do Poder
Executivo. Chega-se ao absurdo de existirem servidores que
percebem complementação para atingir um salário mínimo de
remuneração mensal. É incompreensível que a segunda maior
economia do País ainda tenha vencimentos inferiores ou iguais ao
salário mínimo, hoje em R$380,00.

Assim, propomos esta emenda e, pela importância da matéria
aludida, acreditamos na sua aprovação por nossos ilustres pares.

EMENDA N° 28
Aprova a atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado - PMDI -, e dá outras providências
Acrescente-se ao art. 3º do projeto o seguinte parágrafo:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O Poder Executivo assegurará a autonomia administrativa e

financeira da Defensoria Pública mediante a equiparação gradativa,
até 2011, dos patamares salariais dos Defensores Públicos aos
membros do Ministério Público do Estado, em conformidade com as
diretrizes previstas no art. 2º desta lei, em atendimento aos objetivos
previstos no art. 2º, incisos I, II, III e IX da Constituição do Estado, nas
condições, prazos e recursos que a lei específica estabelecer,
observadas, em cada exercício financeiro, as dotações consignadas
no orçamento vigente.”.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2007.
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Weliton Prado
Justificação: A presente emenda visa incluir no Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado - PMDI - reivindicação histórica da
Defensoria pública. O Governador Aécio Neves, buscando
implementar no Estado de Minas Gerais, o modelo do “Choque de
Gestão”, optou, quase exclusivamente, por reduzir de direitos do
funcionalismo público e “congelar” as condições e reivindicações
salariais.

No caso da Defensoria Pública, a situação é ainda mais grave, haja
vista que embora expressamente consignado do artigo 75, da Lei
Complementar n° 65/2003, que a remuneração do defen sores
públicos será fixada em subsídio, nos termos do art. 39, § 4° e 135 da
Constituição Federal, mediante iniciativa da Governador do Estado,
até o momento a norma ainda não foi materializada pelo Executivo.
Some-se a isso o fato de que a remuneração hoje percebida pelos
defensores públicos mineiros é a menor entre todos os Estados da
Federação, sendo incompatível com a relevância da função,
principalmente quando comparada ao Ministério Público, órgão que
igualmente exerce funções essenciais à administração da justiça.

A reivindicação dos defensores públicos, a quem é dado assegurar a
assistência judiciária gratuita prestada àqueles que não dispõem de
recursos para custear uma demanda judicial, sem prejuízo do sustento
próprio ou de sua família, é justa e deve ser acolhida. Assim
propomos a presente emenda e, pela importância da matéria aludida,
acreditamos na sua aprovação por nossos ilustres pares.

EMENDA N° 29
Aprova a atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado - PMDI - e dá outras providências
Acrescente-se ao art. 3º do projeto o seguinte parágrafo:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O Poder Executivo assegurará ao estudante regularmente

matriculado em estabelecimento de ensino público, oficialmente
reconhecido, o desconto de 50% (cinqüenta por cento) no valor da
tarifa vigente dos transportes coletivos intermunicipais no Estado, em
conformidade com as diretrizes previstas no art. 2º desta lei, em
atendimento aos objetivos previstos no art. 2º, incisos I, IV, VII e IX da
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Constituição do Estado, nos níveis de ensino, Municípios e condições
que a lei específica estabelecer, observadas, em cada exercício
financeiro, as dotações consignadas no orçamento vigente.”.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda em causa visa a integrar o jovem à

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

A Constituição da República é clara ao descrever os deveres do
Estado para com a educação. Destacamos o art. 205, que preceitua
que a educação é um direito de todos e dever do Estado. A
Constituição do Estado acompanha a Constituição da República em
seu art. 195, não havendo como nos omitirmos nesta questão. A
oferta de ensino em determinados Municípios não atende à demanda
dos interessados, e, na maioria dos casos, as pessoas têm
dificuldades ou total ausência de condições para custear o transporte
até o estabelecimento de ensino.

Tais fatos ocorrem tanto no ensino fundamental quanto no ensino
médio e superior, contribuindo para o aumento do número de pessoas
que abandonam seus cursos e não chegam a um curso universitário.
Minas Gerais sempre se destacou na área educacional com inovações
e, dentro deste espírito, o passe escolar pode contribuir para a
melhora do acesso ao ensino em todas as suas potencialidades.
Assim, propomos esta emenda e, pela importância da matéria aludida,
acreditamos na sua aprovação por nossos ilustres pares.

EMENDA N° 30
Aprova a atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado - PMDI - e dá outras providências.
Acrescente-se ao art. 3º o seguinte parágrafo:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O Poder Executivo implantará, gradativamente, até 2011, o

Programa Escola de Tempo Integral, em toda a rede estadual de
ensino, em conformidade com as diretrizes previstas no art. 2º desta
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lei, e em atendimento aos objetivos previstos no art. 2º, incisos I, IV,
VII e IX, da Constituição do Estado, prioritariamente nas localidades e
nos estabelecimentos de ensino cuja realidade sócio-econômica o
recomendar, conforme critérios e procedimentos estabelecidos em lei
específica, observadas, em cada exercício financeiro, as dotações
consignadas no Orçamento vigente.”.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda visa a assegurar o Programa Escola de

Tempo Integral como eixo prioritário e estratégico do desenvolvimento
integrado do Estado.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394, de 1996,
consagrou, em seu art. 34, o princípio da escola em tempo integral
como forma de combater os baixos índices de desempenho, as
elevadas taxas de repetência, a distorção idade-série e a evasão
escolar.

Em sintonia com a LDB, o Plano Nacional de Educação, aprovado
pela Lei nº 10.172, de 2001, instituiu como uma das metas para o
ensino fundamental: “ampliar, progressivamente a jornada escolar,
abrangendo um período de pelo menos sete horas diárias, com
previsão de professores e funcionários em número suficiente; prover,
nas escolas de tempo integral, preferencialmente para as crianças das
famílias de menor renda, no mínimo duas refeições; oferecer apoio às
tarefas escolares e à prática de esportes e atividades artísticas”.

Para o Magistério da Educação Básica, a meta estabelecida pelo
PNE é “implementar, gradualmente, uma jornada de trabalho de
tempo integral, quando conveniente, cumprida em um único
estabelecimento escolar”.

A Secretaria de Estado de Educação implantou, em 2005, o projeto
Aluno de Tempo Integral, como uma das ações integradas ao
Programa Escola Viva, Comunidade Ativa, presente em 166 unidades
escolares; no entanto, o programa concentra as suas ações na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, onde os alunos das escolas públicas
são expostos em grau acentuado a problemas graves, como a
violência e as drogas; todavia, problemas de ordem socioeconômica
atingem crianças e adolescentes em todas as regiões do Estado,
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acarretando, igualmente, como conseqüências nefastas desempenho
escolar insuficiente, desestímulo para o estudo, evasão e atraso
escolar.

O Plano Nacional de Educação está completando seis anos de
vigência, mas pouco tem sido feito até agora para atingir os objetivos
com relação à escola em tempo integral, se considerarmos a extensão
da rede estadual de ensino fundamental, que contava, conforme o
Censo Escolar de 2004, aproximadamente com 1.800.000 de alunos
matriculados.

Com a ampliação do tempo diário de permanência diária de crianças
e adolescentes nas escolas, o Estado não somente estará garantindo
à população de baixa renda o direito ao ensino formal, como tornará a
escola um espaço efetivo de formação integral do aluno, contribuindo
para a redução da condição de vulnerabilidade social dos estudantes.

Cumpre lembrar que crianças pertencentes a classes
desfavorecidas, muitas vezes têm na escola sua única oportunidade
para desenvolver suas aptidões e potencialidades. O regime integral
tende a promover maior integração entre a escola e a comunidade,
proporcionando também uma compreensão interdisciplinar do
conhecimento, já que busca integrar disciplinas obrigatórias e
complementares do currículo escolar, tais como artes, esportes,
informática, línguas, empreendedorismo, cidadania, que visam a
construir um ambiente escolar mais dinâmico e prazeroso
cotidianamente.

Por fim, é ainda relevante destacar que a própria Secretaria de
Estado de Educação tem apontado metas de ampliação do programa,
razão pela qual sua inclusão no PMDI é muito importante.

Diante do todo exposto, é patente a importância da matéria aludida;
por isso propomos esta emenda e acreditamos na sua aprovação por
nossos ilustres pares.

EMENDA N° 31
Aprova a atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado - PMDI - e dá outras providências.
Acrescente-se ao art. 3º o seguinte parágrafo:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O Poder Executivo implantará Política de Descentralização da
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Emissão de Carteiras de Identidade em escolas da rede estadual de
ensino e municipal conveniadas, em conformidade com as diretrizes
previstas no art. 2º desta lei, em atendimento aos objetivos previstos
no art. 2º, incisos I, II, IV, VII, IX e XI, da Constituição do Estado, e
segundo condições definidas em lei específica, observadas, em cada
exercício financeiro, as dotações consignadas no orçamento vigente.”.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda visa incluir no Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado - PMDI - importante política que visa
facilitar o acesso à cidadania aos estudantes de escolas públicas.

A Política de Descentralização da Emissão de Carteiras de
Identidade em escolas da rede estadual de ensino e municipal
conveniadas tem por objetivo proporcionar a estudantes a
oportunidade de ter acesso à carteira de identidade de forma ágil e
não burocrática, evitando que se submetam a sacrifícios pessoais
para poderem exercer direitos inerentes a todo cidadão.

Os postos responsáveis pela emissão de carteiras de identidade
oferecem atendimento precário e demorado diante da desproporção
entre a demanda e o número de funcionários responsáveis pela
confecção do documento, que é sabidamente insuficiente. Com a
implementação da mencionada política, gradativamente a demanda
por confecção de carteiras de identidade nos postos de identificação
será reduzida, haja vista que o atendimento a estudantes será
realizado no estabelecimento de ensino em que estejam matriculados.

Assim propomos esta emenda e, pela importância da matéria
aludida, acreditamos na sua aprovação por nossos ilustres pares.

EMENDA N° 32
Aprova a atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado - PMDI e dá outras providências
Acrescente-se ao art. 3º o seguinte parágrafo:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O Poder Executivo efetuará repasse financeiro aos estudantes

das instituições de ensino superior de Minas Gerais, Universidade do
Estado de Minas Gerais - Uemg - e Universidade Estadual de Montes
Claros - Unimontes -, para bolsas de auxílio-permanência, mesmo nas
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instituições agregadas, em conformidade com as diretrizes previstas
no art. 2º desta lei, em atendimento aos objetivos previstos no art. 2º,
incisos IV e VII da Constituição do Estado, nos Municípios, nas
condições e nos valores definidos em lei específica, observadas, em
cada exercício financeiro, as dotações consignadas no orçamento
vigente.”.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda visa incorporar ao Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado - PMDI - previsão constante na lei
orçamentária para 2007, qual seja a concessão de bolsas a
estudantes carentes da Uemg para que tenham condições de manter
seus estudos. Estamos ampliando o alcance da medida, fazendo
justiça com os alunos da Unimontes.

Importante mencionar que a concessão de bolsas de auxílio-
permanência é uma das mais eficazes políticas de assistência
estudantil, que possibilita o custeio de transporte escolar, alimentação
e aquisição de livros e materiais didáticos.

Assim propomos esta emenda e, pela importância da matéria
aludida, acreditamos na sua aprovação por nossos ilustres pares.

EMENDA N° 33
Aprova a atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado - PMDI - e dá outras providências.
Acrescente-se ao art. 3º o seguinte parágrafo:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O Poder Executivo efetuará repasse financeiro aos estudantes

beneficiados pelo Programa Universidade para Todos - ProUni -,
instituído pela Lei Federal nº 11.096/2005, para custeio de despesas
com transporte escolar, alimentação e aquisição de livros e materiais
didáticos, em conformidade com as diretrizes previstas no art. 2º desta
lei, em atendimento aos objetivos previstos no art. 2º, incisos IV e VII
da Constituição do Estado, nos Municípios, nas condições e nos
valores definidos em lei específica, observadas, em cada exercício
financeiro, as dotações consignadas no orçamento vigente.”.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2007.
Weliton Prado
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Justificação: No mesmo espírito do Programa Poupança Jovem, do
Governo Estadual, que visa a colaboração com as ações federais de
apoio e estímulo à educação, esta emenda tem por objetivo atender à
demanda dos milhares estudantes mineiros   beneficiados pelo
Programa Universidade para Todos - ProUni -, do governo federal.

O ProUni, que foi criado pela MP nº 213/2004 e
institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13/1/2005, tem como
finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a
estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e seqüenciais de
formação específica, em instituições privadas de educação superior,
oferecendo, em contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas que
aderirem ao Programa.

A implementação do ProUni amplia significativamente o
número de vagas na educação superior e atua como importante
catalisador da interiorização da educação pública e gratuita,
combatendo as desigualdades regionais.

Desde a efetiva implantação do programa em 2005, foram
ofertadas a Minas Gerais 48.695 bolsas de estudo, sendo 32.447
destas bolsas integrais, o que corresponde a 66,3% do total.

Assim propomos esta emenda e, pela importância da matéria
aludida, acreditamos na sua aprovação por nossos ilustres pares.

EMENDA N° 34
Aprova a atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado -PMDI e dá outras providências.
Acrescente-se ao art. 3º o seguinte parágrafo:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O Poder Executivo promoverá, mediante alteração da

legislação tributária, a redução das alíquotas do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - que incide sobre a energia elétrica para
consumo residencial, sobre a energia elétrica rural, sobre a telefonia
fixa e celular e sobre biocombustíveis - inclusive álcool combustível,
em conformidade com as diretrizes previstas no art. 2º desta lei, em
atendimento aos objetivos previstos no art. 2º, incisos IV, IX e XI da
Constituição do Estado, nas condições, nos prazos e nos recursos
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que a lei especifica”.
Sala das Comissões, 9 de julho de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda visa colaborar no esforço nacional para

redução da carga tributária no Estado, por meio da redução das
alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que incide
sobre a energia elétrica para consumo residencial, sobre a energia
elétrica rural, sobre a telefonia fixa e celular e sobre biocombustíveis -
inclusive álcool combustível.

Assim propomos esta emenda e, pela importância da matéria
aludida, acreditamos na sua aprovação por nossos ilustres pares.

EMENDA N° 35
Acrescente-se ao art. 3º o seguinte parágrafo:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O Poder Executivo instituirá, mediante lei específica, piso

remuneratório para todas as carreiras da educação, assegurando-se,
também, reajustes anuais em índices nunca inferiores à inflação do
período, em conformidade com as diretrizes previstas no art. 2º desta
lei, em atendimento aos objetivos previstos no art. 2º, incisos I, IV, VII
e IX, da Constituição do Estado, observadas, em cada exercício
financeiro, as dotações consignadas no Orçamento vigente.”.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda visa a assegurar, mediante a inclusão no

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, a instituição
pelo Poder Executivo, em lei específica, de um piso remuneratório
geral para todas as carreiras da educação do Estado de Minas Gerais,
assegurando-se também reajustes anuais em índices nunca inferiores
à inflação do período.

Tal medida é fundamental para reduzir os grandes “abismos” que
separam a remuneração dos servidores do Poder Executivo, em
especial os das carreiras da educação. Chega-se ao absurdo de
existirem servidores que percebem complementação para atingir um
salário mínimo de remuneração mensal - como os auxiliares de
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serviço. No momento, em que o país discute um piso salarial para os
professores, buscamos estendê-lo a todos os servidores.

Assim propomos esta emenda e, pela importância da matéria
aludida, acreditamos na sua aprovação por nossos ilustres pares.

EMENDA N° 36
Aprova a atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado - PMDI - e dá outras providências.
Acrescente-se ao art. 3º do projeto o seguinte parágrafo:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O Poder Executivo adquirirá, gradativamente, ações ordinárias

da Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - para aumentar
seu controle acionário sobre a empresa, em conformidade com as
diretrizes previstas no art. 2º desta lei, em atendimento aos objetivos
previstos no art. 2º, incisos I, IV, VIII e IX da Constituição do Estado,
nas condições, prazos e recursos que a lei específica estabelecer,
observadas, em cada exercício financeiro, as dotações consignadas
no orçamento vigente e as parcelas referentes à distribuição de
lucros.”.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda em questão visa a assegurar que o Estado

de Minas Gerais, como parte da estratégia de longo prazo de
promover o desenvolvimento econômico, aumente o controle acionário
que tem hoje  sobre a Companhia Energética de Minas Gerais -
Cemig -, empresa que vêm acumulando elevados lucros líqüidos
anuais.

A Cemig, como sabemos, é uma sociedade de economia mista, que
tem o Governo de Minas como principal acionista, mas detentor de
apenas 50,96% das ações ordinárias da Companhia. O segundo
maior acionista é a Southern Eletric Brasil Participações Ltda., com
32,96% das ações. O setor privado externo e o setor privado interno
possuem, respectivamente, 4,2% e 11,53% do controle acionário. Os
dados são do balanço da Cemig de 2004.

Assim propomos esta emenda e, pela importância da matéria
aludida, acreditamos na sua aprovação por nossos ilustres pares.

EMENDA N° 37
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Aprova a atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI - e dá outras providências.

Acrescente-se ao art. 3º do projeto o seguinte parágrafo:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O Poder Executivo instituirá fundo de recursos orçamentários a

serem transferidos aos Municípios para compensação de eventuais
perdas com a revisão da Lei nº 13.803/2000, que dispõe sobre a
distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS
pertencente aos Municípios, e ainda para compensação dos
Municípios que gastem, mediante convênio, sua receita orçamentária
com despesas com atribuições do Estado ou da União, em
conformidade com as diretrizes previstas no art. 2º desta lei, em
atendimento aos objetivos previstos no art. 2º, incisos IV, VIII e X da
Constituição do Estado, nas condições, prazos e recursos que a lei
específica estabelecer, observadas, em cada exercício financeiro, as
dotações consignadas no orçamento vigente.”.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda proposta visa a permitir que o Estado

transfira recursos mais do que necessários e justos para os
Municípios. 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.

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 sua atuação, de forma



1731

expressa ou implícita, 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
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. Daí a
importância da criação de um fundo de compensação.

Além disso, tendo em vista a real possibilidade de revisão da Lei nº
13.803/2000, a partir da apresentação do Projeto de Lei nº 637/2007,
do Deputado Dinis Pinheiro, que distribui a parcela do ICMs que cabe
aos Municípios, propugnamos pela 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.

Assim propomos esta emenda e, pela importância da matéria
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aludida, acreditamos na sua aprovação por nossos ilustres pares.
EMENDA Nº 38

Acrescente-se ao art. 2º o seguinte inciso VII, renumerando-se os
subseqüentes:

“Art. 2º - (...)
VII - a valorização remuneratória das carreiras dos integrantes dos

órgãos e das instituições que compõem o sistema de defesa social,
bem como a dos servidores civis que exercem atividades
administrativas nas Polícias Militar e Civil, no Corpo de Bombeiros e
na Defensoria Pública.”.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2007.
Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 39
Dê-se ao item 4.7 do anexo denominado “Operacionalização da

Estratégia em Áreas de Resultado” o seguinte título:
“4.7. Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri,

Rio Doce e Noroeste”.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Delvito Alves
Justificação: É indiscutível que a superação das desigualdades

regionais do Estado é uma meta a ser perseguida de forma cotidiana
pela administração pública estadual, sobretudo pelo fato de constituir
comando normativo programático inserido na Constituição do Estado.

No item 4.7 do anexo do PMDI, afirma-se que “Minas Gerais registra
acentuada disparidades regionais em seu desenvolvimento
socioeconômico, como consequência dos fracos vínculos
estabelecidos entre as regiões do Rio Doce, Norte de Minas e
Jequitinhonha e Mucuri e os processos de desenvolvimento das
demais regiões do Estado. A disparidade atinge traços marcantes
quando se analisa a contribuição regional na geração da riqueza
estadual. Quase metade do PIB estadual é gerado na região central
(44%), enquanto as regiões Norte, Jequitinhonha e Mucuri e Rio Doce
contribuem, juntas, apenas com 13,2%”.

O que se esqueceu de afirmar, com todas as letras é que, por esse
critério, a região mais pobre do Estado, ou seja, a que menos contribui
para a geração da riqueza regional, é a região Noroeste, com
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participação apenas de 1,7% de todo o PIB Estadual.
Para se ter uma idéia, a região Norte participa com 3,9% de toda a

riqueza produzida no Estado, o Jequitinhonha e Mucuri com 1,9%, e o
Rio Doce com 7,3%, segundo dados contidos no próprio anexo do
PMDI (Fonte: Fundação João Pinheiro).

Por esse prisma, portanto, o plano contém uma impropriedade de
planejamento estratégico, porque não considera o Noroeste como
uma região que necessita de atenção especial do Estado no sentido
de ser inserida no processo de combate às desigualdades regionais,
mesmo apresentando índices socioeconômicos iguais ou inferiores às
demais regiões do Estado, como o fato de apresentar o menor índice
de densidade demográfica entre todas as mesorregiões de Minas
Gerais (5,33), ao passo que o Norte apresenta índice de 11,61, o
Jequitinhonha e Mucuri 15,50, e o Rio Doce 36,59 hab/km² (Fonte:
Fundação João Pinheiro - Centro de Estatística e Informação).

Quanto aos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo
dados do PNUD-2000, a região Noroeste apresenta IDH de 0,757, o
Jequitinhonha e Mucuri 0,659, o Norte 0,691, e o Rio Doce 0,736.
Como se vê, também sob esse aspecto, não há grande disparidades
entre as quatro regiões do Estado, embora o Noroeste apresente um
IDH um pouco superior às demais.

Não pretendemos aqui contestar nem colocar em discussão a
necessidade de uma maciça atuação do Estado nas regiões Norte,
Jequitinhonha e Mucuri e Vale do Rio Doce, regiões que conhecemos
e que, temos certeza, necessitam de maior atenção por parte do
Governo do Estado.

Nosso objetivo, ao apresentar esta emenda ao PMDI e ao fazer
estes comentários, é única e tão-somente o de garantir que o
Noroeste tenha tratamento semelhante àquele conferido às demais
regiões que mereceram especial atenção do Estado em seu
planejamento .

Partindo do pressuposto de que um dos cinco eixos em que se
assenta a proposta de alteração do Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado é a eqüidade entre pessoas e regiões, priorizando
programas voltados para as regiões e os locais de menor IDH
destinados aos segmentos mais vulneráveis e envolvendo o combate
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à pobreza, a geração de emprego e renda e a segurança alimentar,
não é possível a adoção de um planejamento estratégico apenas para
três mesorregiões, deixando de lado uma das mais carentes do
Estado.

Faz-se necessário, portanto, romper com a visão de que apenas as
regiões Norte, Jequitinhonha e Mucuri e Rio Doce necessitam de uma
presença mais atuante do Estado. Também a região Noroeste
apresenta Municípios com as mesmas características de tantos outros
situados nessas regiões e precisa da participação efetiva do governo
do Estado no seu processo de desenvolvimento.

Acreditamos que nossa emenda irá alterar essa realidade, pois sua
aprovação permitirá ao Estado investir no desenvolvimento
socieconômico da região Noroeste, reconhecendo que o seu perfil é
semelhante às regiões de piores indicadores sociais.

Esperamos, portanto, contar com a sensibilidade social dos nobres
Deputados, a quem apelamos desde já, para a aprovação da nossa
proposta, que certamente contribuirá para a superação das
desigualdades regionais mineiras.

EMENDA Nº 40
No item 4.1 - Educação de Qualidade, constante na pág. 23 do

anexo, acrescentar a seguinte iniciativa de caráter prioritário:
“Fornecimento de merenda escolar para todos os estudantes da

rede pública estadual, inclusive os do ensino médio”.
Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 41

Tipo de emenda: Acréscimo de iniciativa prioritária, no anexo
“Estratégia de Desenvolvimento - Estado para Resultados”.
Área de Resultado: 4.4 - Investimento e Valor Agregado da Produção
Nova iniciativa prioritária: A promoção de agregação de valor no setor
agropecuário, por meio do fomento à agroindústria, do apoio à
comercialização e do incentivo à organização cooperativista e
associativista, em especial na agricultura familiar.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Comissão de Participação Popular
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Justificação: Acréscimo de uma iniciativa prioritária na área de
resultados 4.4 - Investimento e Valor Agregado da Produção -, com
vistas a assegurar o investimento do Estado em ações que visem à
promoção da agregação de valor em todas as fases da cadeia
produtiva do setor agropecuário.

EMENDA Nº 42
Tipo de emenda: Acréscimo de objetivo estratégico, de resultado
finalístico e de iniciativa prioritária no anexo  “Estratégia de
Desenvolvimento - Estado para Resultados”.
Área de Resultado: 4.8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
Novo objetivo estratégico: Erradicar o trabalho infantil.
Novo resultado finalístico: Reduzir, com vistas a erradicar, a
ocorrência de trabalho infantil no Estado, com situação atual de
301.450 crianças e metas para 2011, de 150 mil crianças, e para
2023, de nenhuma criança envolvida em trabalho infantil.
Nova iniciativa prioritária: A promoção de ações para o combate e a
erradicação do trabalho infantil no Estado, com vistas à interrupção do
círculo geracional de reprodução da pobreza.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Comissão de Participação Popular
Justificação: Acréscimo de objetivo estratégico, resultado finalístico

e iniciativa prioritária na área de resultados 4.8 - Redução da Pobreza
e Inclusão Produtiva -, com vistas a assegurar o investimento do
Estado em ações que promovam a erradicação do trabalho infantil,
com vistas à interrupção do círculo geracional de reprodução da
pobreza.

EMENDA Nº 43

Tipo de emenda: Acréscimo de iniciativa prioritária, no anexo
“Estratégia de Desenvolvimento - Estado para Resultados”.
Área de Resultado: 4.7 - Desenvolvimento do Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce
Nova iniciativa prioritária: A promoção da modernização dos
perímetros irrigados públicos, articulada ao apoio à produção da
agricultura familiar.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.



1736

Comissão de Participação Popular
Justificação: Acréscimo de uma iniciativa prioritária na área de

resultados 4.7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,
Mucuri e Rio Doce -, com vistas a assegurar o investimento do Estado
em ações que visem à promoção da modernização dos perímetros
irrigados públicos, articulada ao apoio à produção da agricultura
familiar.

EMENDA Nº 44
Tipo de emenda: Alteração de redação de iniciativa prioritária, no
anexo  “Estratégia de Desenvolvimento - Estado para Resultados”.
Área de Resultado: 4.2 - Protagonismo Juvenil
Alteração de redação: iniciativa prioritária  (pág. 25)
De: Para as áreas rurais, apoiar a expansão do método da pedagogia
da alternância, por meio das Escolas Família Agrícola e o Ensino
Profissionalizante.
Para: Para as áreas rurais, promover e apoiar a expansão do método
da pedagogia da alternância, por meio das Escolas Família Agrícola e
o Ensino Profissionalizante.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Comissão de Participação Popular
Justificação: Alteração de redação com vistas a assegurar o

investimento do Estado em ações que visem à promoção da expansão
do método da pedagogia da alternância no meio rural, por meio das
Escolas Família Agrícola e do Ensino Profissionalizante.

EMENDA Nº 45
Tipo de emenda: Alteração de redação de objetivo estratégico, no
anexo  “Estratégia de Desenvolvimento - Estado para Resultados”.
Área de Resultado: 4.8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
Alteração de redação: objetivo estratégico  (pag. 33)
De: Ampliar a provisão indireta dos serviços de assistência social.
Para: Ampliar a provisão de proteção básica e especial do Sistema
Único de Assistência Social - Suas.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Comissão de Participação Popular
Justificação: Alteração de redação com vistas a assegurar o

cumprimento, pelo Estado, das determinações da Política Nacional de
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Assistência Social - PNAS - e da Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Assistência Social - NOB/Suas -, que estabelecem
requisitos e incentivos para o Estado exercer as atribuições de
coordenação e de regulação desse política em seu âmbito político-
administrativo. Por essa normatização, o Estado é responsável por
prover a proteção social básica e especial do Suas, em conjunto com
os demais entes federados, subsidiariamente e em cooperação, e não
por prover indiretamente os serviços de assistência social, como o
descrito no texto original.

EMENDA Nº 46
Acrescente-se às promoções de iniciativas do Item 4.4 -

Investimento e Valor Agregado da Produção, da Proposta de Revisão
do PMDI 2007-2023, o seguinte ponto:

 “A articulação de políticas públicas voltadas para a disseminação e
consolidação de agroindústrias familiares, com o objetivo de
potencializar a participação de pequenos e médios produtores nos
mercados locais, estaduais e nacionais.”

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 47
Acrescente-se aos Objetivos Estratégicos do Item 4.4 - Investimento

e Valor Agregado da Produção da Proposta de Revisão do PMDI
2007-2023, o seguinte ponto:

“Incentivar a participação ativa da agricultura familiar no
fortalecimento da economia do Estado de Minas Gerais.”

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 48
Acrescente-se às promoções de iniciativas do Item 4.8 - Redução da

Pobreza e Inclusão Produtiva, da Proposta de Revisão do PMDI 2007-
2023, o seguinte ponto:

“Implantação do Sistema Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional, priorizando identificação e o acompanhamento de
indicadores de vigilância alimentar e nutricional.”

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João
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EMENDA Nº 49
Acrescenta-se às promoções de iniciativas do Item 4.9 - Qualidade

Ambiental, da Produção da Proposta de Revisão do PMDI 2007-2023,
o seguinte ponto:

“A limitação de áreas para cultivo de espécies vegetais e criação de
animais, de acordo com potencialidades e restrições apontadas no
Zoneamento Econômico-Ecológico.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 50
Acrescenta-se às promoções de iniciativas do Item 4.9 - Qualidade

Ambiental, da Produção da Proposta de Revisão do PMDI 2007-2023,
o seguinte ponto:

“O levantamento da realidade socioambiental em áreas de
implementação de projetos com impactos, visando ao respeito às
comunidades tradicionais e à preservação de recursos naturais.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 51
Acrescenta-se aos Objetivos Estratégicos do Item 4.9 - Qualidade

Ambiental, da Produção da Proposta de Revisão do PMDI 2007-2023,
o seguinte ponto:

“Priorizar a avaliação dos impactos socioambientais em
investimentos privados propostos para as regiões do Estado.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 52
Acrescente-se às promoções de iniciativas do Item 4.11 - Rede de

Cidades e Serviços, da Proposta de Revisão do PMDI 2007-2023, o
seguinte ponto:

“Implementação de mecanismos de incentivo processos de inclusão
produtiva nas cidades, por meio de atividades ligadas à agricultura
urbana e de planos alternativos de uso do solo.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 53
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Acrescente-se às priorizações de iniciativas do Item 4.11 - Rede de
Cidades, da Proposta de Revisão do PMDI 2007-2023, o seguinte
ponto:

“Incentivar a inclusão, no planejamento urbano, da gestão de áreas
produtivas ou potencialmente produtivas voltadas para o
desenvolvimento econômico e social das cidades.”

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 54
Acrescente-se às promoções de iniciativas do Item 4.8 - Redução da

Pobreza e Inclusão Produtiva, da Proposta de Revisão do PMDI 2007-
2023, o seguinte ponto:

“ Implementação de programas de incentivo do uso de manejo
sustentável de áreas de proteção ambiental com ênfase no
extrativismo.”

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 55
Acrescente-se às promoções de iniciativas do Item 4.8 - Redução da

Pobreza e Inclusão Produtiva, da Proposta de Revisão do PMDI 2007-
2023, o seguinte ponto:

“Promoção do acesso à terra, por intermédio do crédito, destinação
de terras devolutas estaduais para Reforma Agrária.”

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 56
Acrescente-se ao objetivo estratégico do Item 4.8 - Redução da

Pobreza e Inclusão Produtiva, da Proposta de Revisão do PMDI 2007-
2023, o seguinte ponto:

“Erradicação do êxodo rural.”
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 57
Dê-se à iniciativa do Item 4.10 - Defesa Social, da Proposta de

Revisão do PMDI 2007-2023, a seguinte redação:
“Intensificação do uso da tecnologia de informação nas rotinas de
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monitoramento nas áreas centrais das grandes aglomerações urbanas
e áreas rurais.”

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 58
Acrescente-se ao objetivo estratégico do Item 4.10 - Defesa Social -

da Proposta de Revisão do PMDI 2007-2023, o que segue:
“Criar e fortalecer ações para coibir a violência nas áreas rurais.”.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 59
Dê-se à priorização de iniciativa do Item 4.11 - Rede de Cidades - da

Proposta de Revisão do PMDI 2007-2023 a seguinte redação:
“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, com ênfase nos consórcios de Municípios.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 60
Dê-se à ação priorizada do Item 4.9 - Qualidade Ambiental - da

Proposta de Revisão do PMDI 2007-2023 a seguinte redação:
“O fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de

Recursos Hídricos para a adequada gestão de bacias hidrográficas,
com ênfase na Bacia do Rio Doce.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 61
Dê-se à ação priorizada do Item 4.7 - Desenvolvimento do Norte de

Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce - da Proposta de Revisão do
PMDI 2007-2023, a seguinte redação:

“Estímulo à organização de produtores e trabalhadores em
cooperativas, no intuito de prover bases de desenvolvimento da
produção local, com ênfase nas Microdestilarias.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João
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EMENDA Nº 62
Dê-se à ação priorizada do Item 4.7 - Desenvolvimento do Norte de

Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce - da Proposta de Revisão do
PMDI 2007-2023, a seguinte redação:

“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, com ênfase nas Microdestilarias.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 63
Dê-se ao objetivo estratégico do Item 4.7 - Desenvolvimento do

Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce - da Proposta de
Revisão do PMDI 2007-2023, a seguinte redação:

“Aumentar a produtividade no campo, por meio da promoção do
empreendedorismo, dos micronegócios e da extensão rural, com
destaque para a agricultura familiar.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 64
Dê-se à priorização de iniciativa do Item 4.4 - Investimento e Valor

Agregado - da Proposta de Revisão do PMDI 2007-2023, a seguinte
redação:

“A Ampliação da geração, diversificação, transmissão e distribuição
de energia elétrica.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 65
Dê-se à priorização de iniciativa do Item 4.4 - Investimento e Valor

Agregado - da Proposta de Revisão do PMDI 2007-2023, a seguinte
redação:

“O reforço da competitividade e da capacidade exportadora, visando
a inserção competitiva das empresas e cooperativas nos principais
mercados nacional e mundial.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João
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EMENDA Nº 66
Dê-se ao objetivo estratégico do Item 4.4 - Investimento e Valor

Agregado - da Proposta de Revisão do PMDI 2007-2023, a seguinte
redação:

“Implementar promoção agressiva de novos investimentos e
desenvolvimento de empresas e cooperativas, com ênfase na
agregação de valor.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 67
Acrescente-se ao item 4.7 - Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce - do Anexo ao Projeto de Lei nº
1.026/2007, o seguinte objetivo estratégico:

“Universalização da escola integral e reestruturação da rede de
Ensino Médio profissionalizante.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A viabilização do acesso à escola integral e a

reestruturação da rede de ensino médio profissionalizante, de forma
prioritária, nas regiões de que trata este projeto, deve ser um objetivo
estratégico a ser alcançado para a superação dos padrões de
desenvolvimento humano inferiores à média do Estado e como base
para alavancar a produtividade e o desenvolvimento da produção
local.

EMENDA Nº 68
Acrescente-se ao item 4.7 - Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, do Anexo ao Projeto de Lei nº
1.026/2007, o seguinte objetivo estratégico:

“Revitalização e Saneamento das Bacias Hidrográficas do
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: O investimento em revitalização e saneamento de

bacias hidrográficas está hoje colocado como uma prioridade, pela
imperiosa necessidade de se interromper o processo acelerado de
destruição do meio ambiente que presenciamos no último século. No
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entanto, ele não deve ser visto apenas pelo viés da recuperação do
meio ambiente, mas também pelo forte impacto que é capaz de
provocar no desenvolvimento sócio-econômico de toda a sua área de
abrangência, que inclui as áreas urbana e rural de centenas de
Municípios.

O Projeto de Revitalização e Saneamento da Bacia do São
Francisco vem sendo construído e discutido há vários anos, com a
participação de variados agentes públicos e ampla participação da
sociedade civil e começa agora a mostrar os seus primeiros frutos.

Propomos a inclusão deste objetivo estratégico, nessa área de
resultado, por considerá-lo fundamental na construção das bases para
um desenvolvimento sustentável das regiões do Vale do
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, na próxima década.

EMENDA Nº 69
Acrescente-se ao item 4.7 - Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, do anexo ao Projeto de Lei nº
1.026/2007, o seguinte objetivo estratégico:

“Atrair investimentos produtivos privados para as regiões de baixo
dinamismo econômico, com destaque para o agronegócio e para o
fortalecimento da agricultura familiar.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: São 400 mil famílias que trabalham no estado no

segmento da agricultura familiar. Destas, mais da metade, 222 mil,
tiveram acesso ao financiamento do Pronaf - Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar, na safra 2005/2006, saltando
de cerca de R$200.000,00 em 2002 para quase R$1.000.000.000,00
em 2006. A procura pelos créditos é maior entre as regiões mais
carentes, como o Norte de Minas e os Vales do Mucuri e
Jequitinhonha.

Financiar a agricultura familiar tem se mostrado uma estratégia
importante de injetar recursos nas economias locais. Em Cônego
Marinho no Norte de Minas, por exemplo, cidade de 6.400 habitantes,
80% das famílias do Município recebem créditos do Pronaf, atingindo
um volume de R$2.700.000,00, superando os R$2.400.000,00 do
FPM.
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Quanto menor a cidade, mais a agricultura se torna a base da
economia. Se o recurso é bom para o produtor, é melhor ainda para a
cidade, pois o dinheiro passa a circular em maior volume beneficiando
o comércio e a economia do local como um todo.

Para se ter uma idéia da importância da agricultura familiar para a
economia de Minas Gerais, e em especial para a vida do povo
mineiro, pois ela é responsável pela produção dos alimentos básicos
que vão para a mesa do povo, os números impressionam: feijão –
67% da produção; mandioca - 84%; milho - 49%; arroz - 31%; fumo -
97%; leite - 52%; suínos - 59%; café - 25%.

Esses dados demonstram a importância de se investir fortemente na
agricultura familiar como estratégia de desenvolvimento e como
mecanismo de amenizar o intenso fluxo migratório, especialmente na
região do Rio Doce, de jovens oriundos de famílias que sobrevivem da
agricultura familiar.

EMENDA Nº 70
Acrescente-se ao item 4.3 - Vida Saudável, do anexo ao Projeto de

Lei nº 1.026/2007, o seguinte objetivo estratégico:
“Elaboração e execução do Plano Estadual de Saneamento Básico

de forma articulada com os Planos Municipais de Saneamento.
Para se atingir as metas enunciadas acima, será necessário

deslanchar iniciativas, em caráter prioritário, que visem:
Apoio técnico e financeiro aos Municípios de forma a garantir a

universalização do acesso aos sistemas de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, coleta e destinação final de lixo e utilização de
águas residuais, incluindo as comunidades rurais.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Apesar da titularidade municipal dos serviços de

saneamento, é inegável o papel complementar do Estado na
universalização do acesso, também no meio rural, e no planejamento
e na regulação do sistema de saneamento básico, entendido como
atividade essencial à promoção da saúde da população.

EMENDA Nº 71
Acrescente-se ao item 4.2 - Protagonismo Juvenil, do anexo ao

Projeto de Lei nº 1.026/2007, o seguinte objetivo estratégico:
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“Facilitação do acesso a formação universitária dos jovens em
situação de vulnerabilidade social.

Para que os objetivos possam ser alcançados, gerando resultados
efetivos para a sociedade, será preciso concentrar esforços para
concluir alguma iniciativas, das quais cabe mencionar:

Atuar de forma complementar na formação universitária do jovem
em situação de vulnerabilidade social, fornecendo bolsa-transporte
para aqueles que conquistaram vaga no ProUni.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: O Estado atua complementarmente na educação

universitária, mantendo uma universidade estadual pública, mas que
não é capaz de atender a toda a demanda de ensino universitário
público, o ProUni significou um grande avanço no acesso à
universidade para aqueles que não tem renda suficiente para pagar
uma universidade particular. Mas tem encontrado um grande entrave
para sua efetividade, particularmente para estudantes que moram em
cidades que não têm curso universitário, os quais, apesar de terem
garantido uma vaga na universidade, não têm conseguido cobrir os
custos de transporte, em geral para uma cidade vizinha.

Com recursos bem menores, se comparados com os necessários
para manter uma vaga num curso universitário, o Estado pode
potencializar muito o acesso à universidade para esses jovens.

EMENDA Nº 72
Acrescente-se ao item 3.2.6 - Eqüidade e Bem-Estar, do anexo ao

Projeto de Lei nº 1.026/2007, a seguinte estratégia de
desenvolvimento:

“Para a conquista de um ambiente de desenvolvimento sustentado
que combine crescimento econômico e melhoria do ambiente social, o
setor público mineiro deverá prover serviços públicos de qualidade em
todo território, em especial nas áreas de saúde - com a
universalização da atenção primária e a consolidação da
regionalização da atenção especializada - educação, o que inclui a
otimização da rede pública de ensino e formação profissional e o
amplo acesso a rede de assistência social - com a universalização da
atenção básica e a regionalização dos serviços especiais de alta
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complexidade.”.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Após mais de 20 anos de experiência exitosa na

implantação do SUS, que significou um importantíssimo avanço para a
maioria da população brasileira que depende desse Sistema para
garantir a sua atenção à saúde, estamos vivenciando recentemente, à
partir de 2005, a experiência de implantação de um Sistema Único de
Assistência Social, que representa também um importante avanço na
concepção de organização de uma rede de bem-estar permanente e
sustentável, de forma articulada em um sistema descentralizado e
participativo, organizado nos três níveis de gestão governamental.

A verdadeira construção do pacto federativo é a espinha dorsal
desse Sistema, modificando os mecanismos de transferência de
recursos e os critérios de partilha; assegurando a unidade de
concepção e de âmbito da política em todo o território nacional;
assegurando a regulação estatal sobre esta atividade pública e o
comando único da ações em cada esfera de governo e a participação
da população e da sociedade na formulação e no controle das ações.

EMENDA Nº 73
Acrescente-se ao item 4.8 - Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva, do Anexo ao Projeto de Lei nº 1.026/2007, o seguinte
objetivo estratégico:

 Universalização do Sistema Único de Assistência Social.
Para materializar tais objetivos, o setor público deve promover

iniciativas que priorizem a gestão plena do Estado no SUAS com a
universalização da atenção básica e regionalização dos serviços
especiais de alta complexidade.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A implantação plena do Sistema Único de Assistência

Social - Suas -, que venha a garantir a universalização da atenção
básica em todos os municípios, articulada com a rede estadual
regionalizada dos serviços especiais de alta complexidade, deve ser
um dos objetivos estratégicos a ser perseguido nos próximos anos.
Para viabilizar este objetivo estratégico, é necessário garantir uma
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forte presença do Estado nos Municípios a fim de assessorar
tecnicamente o planejamento das ações e acompanhar sua execução,
assumindo a co-responsabilidade pela plena implantação do Suas no
Estado.

EMENDA Nº 74
Acrescente-se ao item 4.11 - Rede de Cidades e Serviços, do Anexo

ao Projeto de Lei nº 1.026/2007, o seguinte objetivo estratégico:
Implantar núcleos microrregionais de apoio técnico aos Municípios

capazes de assessorá-los na elaboração de diagnósticos, de projetos
técnicos de captação de recursos e de implantação de serviços.

Para atingir os objetivos almejados, é fundamental a priorização e o
sucesso de iniciativas voltadas para dotar os municípios de
capacidade técnica para elaboração de diagnósticos, projetos de
captação de recursos e para o planejamento de ações que exijam
especialidades técnicas não disponíveis no âmbito municipal.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: O Município desempenha a relação mais direta do

serviço público com o cidadão. É dele a responsabilidade de oferecer
os serviços públicos para atender às necessidades mais básicas e
essenciais para a população. Para isso tem de contratar o profissional
da saúde, conseguir que ele atenda bem a população e dar todas as
condições para que ele possa fazer isto – equipamentos, material,
medicamento, laboratório e toda a infra-estrutura necessária para o
atendimento básico à saúde. É sua atribuição também oferecer a
principal etapa da educação, da creche ao ensino fundamental e em
muitos casos, o ensino médio, oferecer toda a infra-estrutura das
cidades, que é onde vivem mais de 80% da nossa população, com
vias públicas, controle do trânsito, água e esgoto e, hoje cada vez
mais necessário, o tratamento do esgoto, limpeza urbana, coleta de
lixo, iluminação pública, enfim os serviços públicos básicos que a
população precisa para viver.

Tem se avançado, nos últimos anos, na necessária
desconcentração de recursos, com significativos aumento nos
repasses da saúde, da educação, aumento do FPM, há tantos anos
reivindicado, e agora com a significativa ampliação da disponibilização
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de recursos para o saneamento, a habitação popular e recuperação
do meio ambiente. Tem sido recorrente nas reuniões e avaliações de
todos os setores que um grande entrave para os Municípios tem sido
a dificuldade para a elaboração de projetos, a inexistência de
propostas técnicas desenvolvidas para captação de recursos e
efetivação das propostas. Saneamento, habitação, recuperação de
bacias, agricultura familiar, produção de biodiesel, tudo isto precisa de
diagnóstico, conhecimento de potencialidades e demandas, projetos
técnicos, enfim. A absoluta maioria dos Municípios mineiros, sejam
médios, sejam pequenos, não têm condições de manter
individualmente tantas especialidades técnicas.

Propomos que o Estado venha a suprir essa fragilidade criando
núcleos técnicos por microrregião, com a disponibilização de técnicos
de todas as áreas, capazes de diagnosticar e propor soluções,
garantindo a integração das diversas áreas como saneamento,
habitação, transporte urbano, geração de emprego e renda.

EMENDA Nº 75
Acrescente-se ao item 4.8 - Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva, do anexo ao Projeto de Lei nº 1.026/2007, o seguinte
objetivo estratégico:

“Promoção da Igualdade Racial.
Para materializar tais objetivos, o setor público deve promover

iniciativas que priorizem:
Ações afirmativas e de combate ao racismo institucional e individual

nas áreas de enfrentamento da pobreza, geração de renda, trabalho,
acesso ao crédito e a terra; violência e segurança urbana; saúde e
direitos reprodutivos; direitos dos quilombolas; educação e cultura;
juventude e poder, democracia e participação visando a garantir a
eqüidade entre homens e mulheres e a qualidade de vida das
populações negras, indígenas e ciganas.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Como coordenadora da Frente Parlamentar de

Promoção da Igualdade Racial da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais proponho a inclusão deste objetivo estratégico no
PMDI, em conformidade com as Propostas da I Conferência Estadual
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de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, realizada em 2005 e
com o Documento elaborado pela Comissão Estadual de Trabalho em
Ações Afirmativas - Cetaf -, criada em 2003.

EMENDA Nº 76
Dê-se a seguinte redação ao art. 5º:
“Art. 5º - A implementação do PMDI se dará por meio dos Planos

Plurianuais de Ação Governamental - PPAGs - e das Leis
Orçamentárias Anuais.

Parágrafo único: Os programas estruturadores integrantes da
carteira Geraes serão modificados por meio dos projetos de lei dos
PPAGs ou de suas revisões.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: Pretendemos com a apresentação desta emenda

deixar cada vez mais claro que a forma de concretizar as metas
idealizadas pelo PMDI é o PPAG, por meio da criação e da alteração
de programas, e que a execução dessas ações se torna possível pela
compatibilização com a Lei Orçamentária.

EMENDA Nº 77
Suprima-se o parágrafo único do art. 3º.
Justificação: O que pretendemos com a apresentação desta emenda

é a exclusão do referido dispositivo, remetendo esse comando ao
PPAG, instrumento hábil para a criação e a alteração de programas e
ações, no qual são estabelecidas prioridades e metas da
administração pública.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Sebastião Helvécio

EMENDA Nº 78
Dê-se ao parágrafo único do art. 3º a seguinte redação:
Parágrafo único - O Poder Executivo efetuará repasse financeiro aos

estudantes beneficiados pelo programa poupança jovem e para as
pessoas com necessidades especiais, deficientes mentais e ou
autistas, instituída em conformidade com as diretrizes previstas no art.
2º desta lei, em atendimento aos objetivos previstos no art. 2º, incisos
IV e VII da Constituição do Estado, nos Municípios, condições e
valores definidos em regulamento, observadas, em cada exercício
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financeiro, as dotações consignadas no orçamento vigente.
Sala das Reuniões, 13 de julho de 2007.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: Esta emenda objetiva atender a demanda reprimida

das pessoas com necessidades especiais, os deficientes mentais ou
autistas.

A iniciativa vem ao encontro das preocupações do Poder Executivo
em sanear os órgãos de assistência dessa natureza, sendo o PMDI
importante instrumento de planejamento do Estado.

Em face do exposto, apresento esta emenda aos nobres pares para
apreciação.

EMENDA Nº 79
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 3º:
“Art. 3º - (...)
§ (...) - O governo do Estado garantirá recursos destinados à

reforma e adequação dos aeroportos das cidades pólo no Norte e
Nordeste de Minas Gerais.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: Esta proposta visa garantir na LDO os recursos

necessários à melhoria dos aeroportos nas cidades pólos nas regiões
Norte e Nordeste de Minas.

Essas obras terão um papel importante no desenvolvimento
regional, facilitando a ligação dessas cidades com o restante do
Estado, contribuindo para diminuir as desigualdades regionais.

EMENDA Nº 80
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 3º:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O governo do Estado garantirá, quando da elaboração e

votação do orçamento anual, paridade entre os percentuais de
investimentos em obras, previstos para as regiões Norte,
Jequitinhonha e Mucuri, em relação às demais do Estado, para a
superação das desigualdades regionais e incentivo ao
desenvolvimento dessas regiões.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2007.
Paulo Guedes



1751

Justificação: A superação das desigualdades regionais do Estado é
uma meta das mais justas, propostas pelo PMDI 2007. Nosso objetivo,
ao apresentar esta emenda ao PMDI, é garantir que o Norte, o
Jequitinhonha e o Mucuri tenham tratamento semelhante àquele
conferido às demais regiões do Estado.

Faz-se necessário romper com um ciclo histórico de injustiça e
garantir paridade de investimentos entre as regiões mais carentes de
Minas e as demais, desde a elaboração e votação do Orçamento do
Estado.

EMENDA Nº 81
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 3º:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O governo do Estado garantirá recursos para a ampliação, na

rede estadual de ensino, da educação profissional e tecnológica,
visando a preparação dos jovens para o mercado de trabalho a partir
da implantação de cursos dessa modalidade, adequados às
realidades regionais, em todas as Superintendências de Ensino.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: Em Minas, com as reformas no antigo ensino técnico,

feitas a partir de 1996, visando conformá-lo à nova legislação
educacional, em particular à LDB (Lei nº 9.394, de 1996) e ao
Decreto-Lei nº 2.208, de 1997, os cursos profissionalizantes foram
praticamente extintos.

Como se sabe, os então chamados cursos de 2º grau ofereciam, na
mesma escola e com algum nível de integração, formação geral (sob
a denominação de núcleo comum do currículo) e formação técnica
(sob a denominação de disciplinas específicas). Em Minas, antes da
Reforma, existiam 2.894 cursos de nível médio, entre acadêmicos e
profissionalizantes. Infelizmente, os cursos profissionalizantes eram
precários e de duvidosa qualidade, e essas razões foram as principais
justificativas usadas à época para que fossem fechados.

Hoje apenas 4.376 alunos estão matriculados na rede estadual
nesta modalidade de ensino num universo populacional de 3.597.402
jovens de 15 a 24 anos no Estado, segundo dados do IBGE/PNAD -
2005.



1752

Defender a criação de novas escolas de educação profissional e
tecnológica nos dias atuais significa o resgate da dimensão política da
educação, incluindo uma dimensão cidadã, o direito a uma
qualificação para o trabalho compatível com a natureza técnico-
política do trabalho do mundo contemporâneo.

O objetivo dessa emenda ao PMDI é garantir as condições para
retomar em outros parâmetros a criação de novos cursos
profissionalizantes que garantam perspectiva de trabalho para os
jovens e facilitem seu acesso ao mercado; que atendam, também, aos
profissionais que já estão no mercado mas sentem falta de uma
melhor qualificação para exercerem suas atividades. A educação
profissional e tecnológica deve funcionar, ainda, como um instrumento
eficaz na reinserção do trabalhador no mercado de trabalho.

EMENDA Nº 82
Acrescente o seguinte parágrafo ao art. 3º:
“Art. 3º - (...)
§ - ... - O governo do Estado aumentará os recursos orçamentários

para a Universidade Estadual de Minas Gerais - Uemg - e para a
Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -, até atingir um
mínimo de 2% (dois por cento), que deverão ser destinados
prioritariamente:

I - à implantação e desenvolvimento das universidades estaduais;
II - ao desenvolvimento da pesquisa científica;
II - à construção do “campus” de Belo Horizonte da Universidade do

Estado de Minas Gerais - Uemg.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: As universidades estaduais foram criadas pelos

constituintes mineiros de 1988 e 1989, segundo princípios de
cooperação, regionalização e interiorização. Em relação à Uemg,
aproveitou-se a rede de ensino já instalada, procurando adequar a
oferta de cursos à realidade de cada região do Estado. Entretanto, os
parcos recursos orçamentários não conseguem viabilizar nem o
“campus” de Belo Horizonte da Uemg, que convive com a falta de
recursos para suas despesas mais elementares e com a precariedade
de suas instalações.
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Esta emenda pretende garantir o compromisso do Estado com o
ensino superior a partir aplicação dos recursos mínimos necessários à
sobrevivência das universidades estaduais, estratégicas para o
desenvolvimento de Minas Gerais.

EMENDA Nº 83
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 3º:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O governo do Estado garantirá recursos para a criação do

Crédito Ambiental de Incentivo - Ecocrédito - aos produtores rurais e
agricultores familiares de Minas Gerais que delimitarem áreas de
preservação ambiental em suas propriedades destinadas à
conservação da biodiversidade.”.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: Essa proposta é adequada ao objetivo estratégico

apontado pela proposta do PMDI de 2007, de “ampliar o percentual do
território ambientalmente protegido e promover gestão eficiente das
Unidades de Conservação”.

O desafio que se apresenta hoje para os vários níveis de governo, a
sociedade civil e o setor produtivo é, sem abrir mão do
desenvolvimento econômico, conter o processo de devastação dos
recursos naturais e da biodiversidade que o desenvolvimento provoca.

Dentro dessa realidade é que precisamos pensar as exigências
ambientais que incidem sobre as propriedades rurais grandes ou
pequenas, como as áreas de preservação permanente e as de
reserva legal, e as possibilidades que temos de solucionar os
problemas daí decorrentes, além de incentivar a inclusão voluntária de
novas áreas de preservação.

Considerando o papel imprescindível do proprietário do imóvel na
preservação do ecossistema, apontamos alternativas de incentivo do
poder público ao exercício consciente de sua responsabilidade.

EMENDA Nº 84
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 3º:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O governo do Estado garantirá recursos para a manutenção

das estradas vicinais dos Municípios que mantêm transporte escolar
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em sua zona rural para alunos da rede estadual, de qualquer nível ou
série.”.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: O transporte escolar dos alunos das redes estadual e

municipal de ensino é feita pelos Municípios, mediante repasse “per
capita” de aluno da rede estadual, que 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 as escolas rurais, destinando para isso os recursos
necessários.

EMENDA Nº 85
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 3º:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O governo do Estado garantirá recursos à aplicação da política

estadual de incentivo à produção e ao consumo de mandioca e seus
derivados.”.

Sala das Comissões, 16 de julho 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. A proposta que
apresentamos parte do pressuposto de que o setor precisa se
organizar para se desenvolver, especialmente neste momento
favorável ao uso da mandioca não só para fins alimentares, mas
também para produção de biocombustível. Para isso é fundamental
que se estimulem sua produção, seu processamento, sua
industrialização, comercialização e distribuição, por meio de ação
coordenada pelo governo do Estado, mediante seus órgãos de apoio,
em articulação com os Municípios, as associações, entidades de
classe e o setor privado.

EMENDA Nº 86
Acrescente-se ao art. 3º o seguinte parágrafo:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O Poder Executivo garantirá recursos destinados a promover o

resgate histórico e a valorização das comunidades remanescentes
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dos quilombos mediante a adoção das seguintes medidas:
I - identificação e demarcação dos territórios ancestrais e das terras

remanescentes de quilombos no Estado;
II - levantamento e legalização dessas áreas por meio do Instituto de

Terras do Estado de Minas Gerais - Iter -;
III - realização de levantamento histórico e cultural dessas

comunidades.”.
Sala das Comissões, 16 de julho de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A formação de quilombos foi uma constante durante

todo o período da escravidão. O art. 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal estabelece que o
Estado promoverá o resgate histórico e a valorização de seus
remanescentes. A destinação de recursos para essa ação será um
passo na direção do resgate da dívida histórica com os descendentes
dessas comunidades que resistiram à escravidão.

EMENDA Nº 87
Acrescente-se ao art. 3º o seguinte parágrafo:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O governo do Estado garantirá recursos destinados à

implantação do Programa Saúde da Família em Municípios com
população inferior a dez mil habitantes e sem condições de garantir a
atenção básica à saúde.”.

Sala das Comissões, 16 de julho 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
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 assumindo a responsabilidade pela contratação desses
profissionais e garantindo a atenção básica à saúde nos pequenos
Municípios.
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EMENDA Nº 88
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 3º:
“Art. 3º - (...)
§ ... - O governo do Estado garantirá recursos destinados à

ampliação do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade
dos Hospitais do SUS-MG - Pró-Hosp, para incluir entre os seus
beneficiários os hospitais localizados nos Municípios da região Norte
de Minas.”.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A região Norte 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 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 um 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 e a
precariedade das estradas e do transporte entre os 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.

A proposta que apresentamos visa corrigir esse problema,
ampliando o Pró- Hosp na região Norte de Minas, facilitando o acesso
da população à atenção básica à saúde, especialmente, mas também
a atendimento de urgência e emergência.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 402/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Sebastião Helvécio,
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decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.738/2006, tem
como objetivo declarar de utilidade pública o Lar Espírita de Laura,
com sede no Município de Juiz de Fora.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/3/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 402/2007 tem como escopo seja declarado de

utilidade pública o Lar Espírita de Laura, entidade sem fins lucrativos,
que tem como finalidade abrigar crianças de até 6 anos em situação
de orfandade, abandono ou desamparo.

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 entidade, alterado em 12/6/2007,
determina, no art. 3º, que é expressamente vedada a remuneração
pelo exercício de qualquer cargo ou função em seus órgãos de
direção; e, no § 3º do art. 36, que, em caso de sua extinção, os bens
remanescentes reverterão para entidade congênere idônea, registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social, ou para entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 402/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Gilberto Abramo - Neider
Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 404/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Sebastião Helvécio e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.752/2006, o projeto de lei em
epígrafe tem como objetivo declarar de utilidade pública a entidade
denominada Pólo de  Evolução  das Medidas Socioeducativas -
Pemse -, com sede no Município de Juiz de Fora.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/3/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 404/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a entidade denominada Pólo de Evolução das Medidas
Socioeducativas - Pemse -, com sede no Município de Juiz de Fora.

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
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liberdade de crença, um dos mais importantes direitos individuais,
previsto no art. 5º, VI, da Carta Magna.

Ressalte-se que o Pólo de Evolução das Medidas Socioeducativas -
Pemse -, de acordo com o art. 2º de seu estatuto, é uma entidade de
caráter religioso, com atividades na área da doutrina espírita e os seus
objetivos, segundo o art. 6º, perpassam os princípios básicos do
espiritismo.

Em vista disso, a declaração da referida entidade como utilidade
pública contraria os preceitos constitucionais que impõem a tolerância
religiosa e a proibição de o Estado estabelecer alianças com
instituições que têm como objetivo a propagação de doutrinas
sagradas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 404/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 656/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação para a
Saúde - Salus -, 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 656/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação para a Saúde, com sede no Município de Belo Horizonte,
entidade que tem por finalidade a difusão de conceito de saúde
adequado às necessidades humanas; promoção de modalidades e
estruturas de serviço para atender a tais necessidades; o
desenvolvimento tecnológico e científico que preserve a dignidade do
ser humano, a promoção de iniciativas assistenciais em parceria com
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outras entidades que se orientam pelos mesmos objetivos.
Desenvolve o projeto Ammor - Ações Multiprofissionais com

Meninos de Rua, que objetiva promover a defesa dos direitos da
criança e do adolescente. Tem atenção especial na assistência a
pessoas portadoras do vírus HIV e de Aids, oferecendo-lhes suportes
médico e psicossocial, melhorando assim a sua qualidade de vida,
criando cenários para o seu desenvolvimento e sua reinserção social.

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

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

656/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 838/2007
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança
Preventiva - Consep -, 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 este órgão colegiado para deliberação conclusiva, nos termos
do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 838/2007 pretende declarar de u tilidade pública

o Conselho Comunitário de Segurança Preventiva com sede no
Município de Governador Valadares, o qual tem como objetivo
desenvolver atividades de segurança em prol da comunidade,
colaborando na prestação de serviços essenciais ao policiamento
ostensivo realizado pelo poder público ou contribuindo para melhoria
do transporte, da comunicação e dos equipamentos necessários ao
funcionamento dos órgãos de segurança.

Promove, ainda, campanhas, palestras, debates e outros eventos de
caráter educativo ou informativo que visam despertar nas pessoas o
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sentido de cooperação e de responsabilidade cívica para com a
comunidade.

Em vista de tais iniciativas, acreditamos ser a entidade merecedora
do título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

838/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Paulo Cesar, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 877/2007
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados - Apac -, com sede no Município de 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 877/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, com sede no
Município de Ipanema, que possui como finalidade prestar auxílio às
autoridades judiciárias e policiais em questões penitenciárias.

Em vista disso, implementa ações que possam levar à recuperação
dos sentenciados que cumprem suas penas na Comarca; fiscaliza os
processos de benefícios penitenciários; assiste os apenados e suas
famílias em assuntos referentes à educação, à saúde, ao bem-estar, à
profissionalização, à recreação e ao conforto espiritual; busca
reintegrá-los na sociedade após o cumprimento da pena.

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 877/2007, em turno único.
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Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Délio Malheiros, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 908/2007
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 Comunitária Córrego das
Pedras, com sede no Município de Buritizeiro.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2007, vem a matéria a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 908/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Córrego das Pedras, com sede no Município
de Buritizeiro, 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 “caput” do capítulo X do seu estatuto
determina que a Associação não remunera nem concede vantagens
nem benefícios, por qualquer forma ou título, a seus Diretores,
associados, Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes, e
o parágrafo único do capítulo XII dispõe que, sendo ela dissolvida, os
bens remanescentes serão destinados a entidade assistencial
congênere, com personalidade jurídica, devidamente registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

A Associação 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 908/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 918/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.404/2006, a requerimento da Deputada Rosângela
Reis, visa declarar de utilidade pública o Kart Clube de Ipatinga, com
sede o Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2007 e, em
seguida, distribuída a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 918/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Kart Clube de Ipatinga, 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 “caput” do art. 1º do seu estatuto (veja alteração)
determina que nenhum membro de sua diretoria é remunerado nem
percebe lucros, vantagens nem gratificações. Diante do silêncio do
estatuto constitutivo da entidade sobre o destino do seu patrimônio, na
hipótese de dissolução ou extinção, aplicar-se-á ao caso o disposto no
art. 61 do Código Civil Brasileiro.

Portanto, a referida instituição atende às exigências
consubstanciadas no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, reguladora do
processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 918/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa -
Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.155/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o Projeto de Lei nº

1.155/2007 visa alterar a Lei nº 11.579, de 1994, que declarara de
utilidade pública a Comissão de Desenvolvimento de Santa Bárbara -
Codesb -, com sede no Município de Rio Preto.

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 1.155/2007 tem por objetivo alterar o art. 1º da

Lei nº 11.579, de 1º/9/1994, que declara de utilidade pública a
Comissão de Desenvolvimento de Santa Bárbara - Codesb -, com
sede no Município Rio Preto, com vistas a atualizar a sede da
entidade.

A proposição em tela é pertinente, considerando-se que a Lei nº
12.030, de 1995, criou o Município de Santa Bárbara do Monte Verde,
atual sede da Codesb, emancipando-o do Município de Rio Preto .

Pelo disposto no estatuto da instituição, verificamos que seu
propósito não se alterou, pois apresenta as mesmas condições
formais que lhe permitiram a outorga do título de utilidade pública por
meio da Lei nº 11.579, de 1994, e mantém o seu objetivo assistencial
e filantrópico, bem como a luta pelo desenvolvimento do Município
onde está localizada.

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

1.155/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.223/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Grupo de Apoio e Prevenção
Oncológica de Governador Valadares - Gapon -, com sede nesse
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Município.
Examinada a proposição preliminarmente pela Comissão de

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.223/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Grupo de Apoio e Prevenção Oncológica de Governador Valadares,
que tem como finalidades divulgar conhecimentos gerais sobre o
câncer, com o objetivo de fomentar o diagnóstico precoce da doença,
ajudar na assistência e orientação ao paciente em tratamento e
prestar assistência às suas famílias. Procura, dessa maneira,
melhorar as condições de vida dos enfermos e seus familiares,
conscientizando-os sobre a importância de um tratamento adequado e
do controle da doença.

Para alcançar suas metas, divulga material informativo, organiza
campanhas e promoções sociais destinadas a levantar fundos para a
manutenção de seus objetivos.

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

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

nº 1.223/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.247/2007

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 a escola estadual localizada no
Município de Angelândia.

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

O Projeto de Lei n° 1.247/2007 pretende dar a denom inação de Iveta
Gomes Santana à escola estadual situada na Avenida Alto dos Bois,
s/n°, Centro, no Município de Angelândia.

O propósito do Governador do Estado decorre de solicitação do
colegiado do referido estabelecimento de ensino, que, em reunião
realizada no dia 5/3/2007, homologou o a indicação do referido nome
para denominar aquela escola, pela unanimidade dos seus membros.

Iveta Gomes Santana nasceu em 1946 e começou sua vocação
para a área educacional na Escola Estadual Augusto Barbosa, em
Angelândia, como servente escolar. Em tal função se fez muito
respeitada pelos corpos docente e discente, pela dedicação ao
trabalho e pelo carinho com que tratava os alunos.

Durante toda a vida, jamais descuidou de suas responsabilidades,
tornando-se um exemplo para as novas gerações. Falecida em 2000,
professores do Município pretendem perpetuar o seu nome na
memória da comunidade.

É meritória, portanto, a proposição que pretende homenageá-la.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.247/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.248/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
como objetivo dar denominação a escola estadual localizada no
Município de Manhumirim.

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

Fundamentação
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O Projeto de Lei n° 1.248/2007 pretende dar a denom inação de
Nicéas Ferreira de Aguiar à escola estadual situada no Bairro Santo
Antônio, no Município de Manhumirim.

O propósito do Governador do Estado resulta de solicitação do
Colegiado do referido estabelecimento de ensino, que, em reunião
realizada no dia 7/2/2007, homologou, pela unanimidade dos votos de
seus membros, a indicação do nome de Nicéas Ferreira de Aguiar
para denominar a instituição.

O homenageado, cidadão íntegro, tinha a fibra do mineiro que
enfrenta com coragem as adversidades. Embora de poucas posses,
lutava pelas causas sociais e participava de campanhas com o
propósito de arrecadar gêneros e recursos para serem doados aos
segmentos carentes do Município de Manhumirim, onde residia.

Sempre preocupado com o conhecimento e a formação acadêmica,
conseguiu formar os três filhos, à custa de muito esforço.

Faleceu em 27/11/84, deixando amigos e admiradores por todo o
Município, os quais agora propõem seu nome para denominar a
escola estadual do Bairro Santo Antônio.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.248/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.251/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública o Grupo de Apoio aos Pacientes com
Câncer de São Gonçalo do Sapucaí - Reviva -, 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.251/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Grupo de Apoio aos Pacientes com Câncer de São Gonçalo do
Sapucaí, que possui como finalidade precípua dar proteção e
orientação ao paciente oncológico e com anemia falciforme. Na
consecução de seus objetivos, presta-lhes assistência médica,
oferece-lhes apoios psíquico e espiritual, promove atividades de
terapia ocupacional e de lazer, orienta a comunidade sobre a
responsabilidade de cada um para com os doentes; colabora com
instituições médicas através de grupos de voluntários, organiza
campanhas destinadas a levantar fundos para a manutenção de suas
metas. Dessa maneira, busca a melhoria da qualidade de vida dos
seus assistidos, intentando assegurar-lhes a integridade e a
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 1.251/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.254/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação de Produtores e
Mulheres Rurais da Comunidade do Galo, com sede no Município de
Campos Gerais.

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 1.254/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Produtores e Mulheres Rurais da Comunidade do
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Galo, com sede no Município de Campos Gerais, que tem por
finalidades estabelecer diretrizes e ações prioritárias para a
formulação de um programa de desenvolvimento agropecuário.

Congrega órgãos e pessoas interessadas na melhoria das
condições socioeconômicas dos seus associados. Para tanto,
disponibiliza para eles recursos materiais e humanos, buscando
integrá-los no mercado de trabalho.

Apóia iniciativas voltadas para a educação e saúde. Promove outras
atividades como o combate à fome e à pobreza, a divulgação da
cultura e dos esportes e a proteção ao meio ambiente.Tem especial
atenção com saúde da família, de gestantes, crianças, idosos e dos
portadores de necessidades especiais.

Isso posto, acreditamos ser a entidade merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.254/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.264/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública o Teuto Esporte Clube, com sede no
Município de Betim.

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 1.264/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Teuto Esporte Clube, com sede no Município de Betim, que possui
como finalidade precípua implementar ações nas áreas da cultura, do
esporte e do lazer.
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Para a consecução de seus propósitos, promove reuniões e
festividades desportivas, recreativas e sociais, participa de eventos
cívicos; desenvolve a educação física em várias modalidades, firma
convênios com a iniciativa privada e com entidades públicas para
subsidiar suas iniciativas. 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
declaratório de utilidade pública.

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

nº 1.264/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.276/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo dar denominação a escola estadual situada no
Município de Perdões.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 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 1.276/2007 pretende dar a denominação de

Escola Estadual Joaquim Camilo Mendes à escola estadual localizada
no povoado de Machados, no Município de Perdões.

O propósito do Governador do Estado decorre de solicitação do
colegiado escolar do referido estabelecimento de ensino, o qual, em
reunião realizada no dia 12/3/2007, homologou por unanimidade dos
seus membros a indicação do nome de Joaquim Camilo Mendes para
denominar aquela unidade de ensino.

O homenageado foi um dos responsáveis, juntamente com outros
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moradores e fazendeiros da região, pela compra do terreno e pela
construção da referida escola, que foi inaugurada em 18 de março de
1956. Figura de destaque na comunidade do povoado de Machados,
em Perdões, sempre foi preocupado com a educação como
instrumento de acesso ao conhecimento e de promoção humana.

Agora os professores da mencionada escola estadual pretendem
perpetuar o seu nome na memória das futuras gerações, o que se nos
afigura como meritório.

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

1.276/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.278/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela tem
como finalidade declarar de utilidade pública o Núcleo de Assistência
à Criança e ao Adolescente, com sede no Município de Contagem.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 21/6/2007, 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 1.278/2007 objetiva declarar de utilidade pública

o Núcleo de Assistência à Criança e ao Adolescente, com sede no
Município de Contagem.

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.
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Ressalte-se, ainda, que o art. 4º de seu estatuto determina que os
membros de sua diretoria e do conselho fiscal não serão
remunerados; e o art. 31 preceitua que, em caso de sua dissolução,
os bens remanescentes serão destinados a entidade congênere,
juridicamente constituída.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.278/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

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

1.298/2007
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Santa Casa de Monte
Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.298/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Santa Casa de Monte Alegre de Minas, que tem por finalidade a
prestação de serviços médicos, particularmente, a pessoas oriundas
da parcela mais carente da comunidade, às quais 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.

Funcionando desde 1955, a referida entidade merece, pela sua
contribuição à saúde da população carente, o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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1.298/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.314/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Reintegração Social
Beija-Flor, com sede no Município de Oliveira.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 28/6/2007 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 1.314/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Centro de Reintegração Social Beija-Flor, com sede
no Município de Oliveira.

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.
10 que os seus diretores, conselheiros, sócios, benfeitores ou
equivalentes não serão remunerados, sendo-lhes vedado o
recebimento de vantagens ou benefícios; e, no art. 13, que, na
hipótese 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 1.314/2007.
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Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.318/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Artesãos de Palmópolis - Aapa -, com sede no Município de
Palmópolis.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 29/6/2007, 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 1.318/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Artesãos de Palmópolis.
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 pelo exercício dos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 29 do seu estatuto determina que a
instituição não remunera as atividades de seus Diretores,
Conselheiros ou instituidores, bem como as dos sócios; e o art. 33
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 1.318/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Delvito
Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.319/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo seja instituída a Semana Estadual de Atenção à
Saúde Masculina.

Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno, a proposição foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 29/6/2007 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 1.319/2007 tem por finalidade instituir a Semana

Estadual de Atenção à Saúde Masculina, a ser celebrada,
anualmente, na segunda semana do mês de agosto.

De acordo com o seu art. 2º, a Semana tem por diretrizes prestar
esclarecimentos, divulgar relatórios e realizar palestras sobre as
doenças que geralmente atingem a população masculina,
especialmente as relacionadas com sedentarismo, tabagismo e
práticas sexuais.

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
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



1776

Tribunal de Contas, não faz referência àquela consubstanciada na
proposição sob comento; portanto, a qualquer membro deste
Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso
em tela.

Assim sendo, não há óbice à tramitação da proposição em análise
nesta Casa; entretanto, faz-se necessário suprimir o art. 3º do projeto,
que, por preceituar que o Poder Executivo regulamentará a futura lei,
decorrido certo prazo a contar da sua publicação, constitui norma
desnecessária, já que, de acordo com o inciso VII do art. 90 da Carta
mineira, ao Governador do Estado compete exercer tal ação. Para
isso, apresentaremos, a seguir, a Emenda nº 1.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.319/2007
com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

Emenda nº 1
Suprima-se o art. 3º.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Neider Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.325/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais do Município de Córrego do Bom Jesus,
com sede nesse Município.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 30/6/2007, vem 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 1.325/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Município de
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Córrego do Bom Jesus.
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. 38 do seu estatuto determina que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere legalmente constituída e o art. 39 preceitua que a
instituição não remunera os integrantes da diretoria executiva e do
conselho fiscal .

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.325/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.330/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zezé Perrela, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública o Abrigo Antônia Duarte Caixeta, com
sede no Município de Lagamar.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/6/2007, 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 1.330/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Abrigo Antônia Duarte Caixeta, com sede no Município de Lagamar,
entidade constituída e em funcionamento há mais de um ano, com
personalidade jurídica, sendo sua diretoria composta por pessoas
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idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos seus
cargos. Além disso, o inciso II do art. 34 do seu estatuto determina
que seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,
benfeitores ou equivalentes não percebem remuneração, vantagens
nem benefícios, e o inciso III do mesmo artigo dispõe que, dissolvida a
entidade, o eventual patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, dotada de personalidade jurídica, com sede e
atividades preponderantes no Município de Lagamar, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social. Portanto, ela atende à
exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998,
reguladora do processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.330/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 629/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 646/2003,
“concede isenção do pagamento de taxas estaduais relativas à
renovação da Carteira Nacional de Habilitação às pessoas maiores de
65 anos”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva conceder isenção do pagamento de

quaisquer taxas estaduais relativas à renovação da Carteira Nacional
de Habilitação emitida pelo Departamento de Trânsito do Estado de
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Minas Gerais - Detran-MG -, inclusive as referentes ao pagamento de
quaisquer exames médicos que vierem a ser exigidos.

Na legislatura passada, a Comissão de Constituição e Justiça
aprovou, em 24/6/2003, parecer concluindo pela inconstitucionalidade
do Projeto de Lei nº 646/2003, cujas razões corroboramos nos
mesmos termos a seguir transcritos.

“A iniciativa parlamentar para deflagrar o processo legislativo em
matéria tributária encontra amparo no princípio da iniciativa
concorrente, nos termos do art. 65, “caput”, da Constituição mineira.

Por seu turno, a competência do Estado para instituição de taxas
pela utilização de serviços públicos específicos e divisíveis prestados
ao contribuinte decorre do art. 145 da Constituição Federal.

A Lei Complementar nº 101, de 2000, conhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal, estabelece, em seu art. 14, condicionantes
para a renúncia de receita de natureza tributária. Entre elas, a
elevação de outros tributos para a recomposição do equilíbrio entre
receita e despesa.

No caso em tela, a renovação da carteira de habilitação depende do
pagamento de duas taxas: a taxa de exame médico, de R$25,00, e a
taxa de segurança, de R$29,98, instituídas pelo art. 115 da Lei nº
6.763, de 1975.

Como o projeto em análise trata, tão-somente, de redução da carga
tributária, isentando determinados contribuintes do pagamento das
referidas taxas, sem identificar nenhuma contrapartida que possa
compensar a perda de receita tributária, desatende aos requisitos da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, consideramos que a proposição contém vício de
inconstitucionalidade material insanável, uma vez que a distinção
estabelecida no projeto às pessoas que têm mais de 65 anos de idade
fere o disposto no art. 150 da Constituição da República, por instituir
tratamento desigual a contribuintes que se encontram em situação
equivalente. O fato de uma pessoa contar menos ou mais de 65 anos,
por si só, não é critério aceitável para a exigência ou a isenção do
pagamento de uma taxa. Afinal, o contribuinte com 25, 40 ou 50 anos,
em determinadas situações, tem a mesma dificuldade de cumprir com
suas obrigações tributárias que um contribuinte com 65 anos de
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idade”.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 629/2007.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves - Sebastião Costa - Sargento
Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 749/2007
Comissão de Segurança Pública

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
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade, e à Comissão de
Direitos Humanos, que opinou por sua aprovação com as Emendas
nºs 1 e 2, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para recebe parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe estabelece normas relativas a

procedimentos básicos para a cremação de cadáver em âmbito
estadual.

A cremação é um procedimento bastante antigo e, em diversos
países do Primeiro Mundo, tornou-se o sistema de maior aceitação,
uma importante alternativa ao tradicional sistema de sepultamento.
Uma das maiores vantagens é a higiene do processo. Nos principais
aglomerados urbanos, as questões de espaço também são
determinantes para a popularidade do sistema.

A proposição em análise determina que a cremação ocorrerá
somente quando, em vida, a pessoa tiver demonstrado esse desejo,
mediante documento público ou particular, ou se a família do “de
cujus” assim o desejar, contanto que, em vida, ele não se tenha
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manifestado em sentido contrário. Dessa forma, verifica-se o respeito
do legislador à liberdade de pensamento, ao condicionamento a
costumes e aos dogmas religiosos de cada um. Isso garante que
ninguém seja agredido em sua consciência e sua crença.

Outro aspecto relevante refere-se à determinação do 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. Dessa forma,
constata-se que a proposição sob análise tem o mérito de adequar as
situações cotidianas à vida moderna.

Considerando que a cremação de cadáver está submetida a normas
sanitárias, embora seja de competência privativa do Município a
administração de cemitérios, nada impede o Estado de editar normas
a serem observadas no tocante ao processo de cremação.

Com o objetivo de normatizar as questões relacionadas ao assunto
em tela, foi editada a Lei Federal nº 6.015, de 1973, 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 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.

Tendo em vista que a citada norma federal apresenta a possibilidade
de o laudo ser firmado por dois médicos, e não somente pelo legista,
foi apresentada pela Comissão de Direitos Humanos a Emenda nº 1.
Essa Comissão apresentou também a Emenda nº 2, que estabelece a
obrigatoriedade de autorização judicial para a cremação quando
houver suspeita de morte violenta. Consideramos pertinente tal
medida, visto que a cremação só ocorrerá mediante autorização
judicial, após concluída a investigação criminal, impedindo que provas
de uma ação delituosa sejam destruídas com a incineração,
garantindo, assim, a segurança pública. A autorização judicial nesses
casos é de fundamental importância, tendo em vista o aumento da
proporção de óbitos violentos no País.

Conforme pesquisa do Instituto  Brasileiro  de  Geografia e
Estatística - IBGE -, em 1990, 14,17% dos óbitos registrados de
pessoas do sexo masculino eram causados por homicídios, suicídios,
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acidentes e outras causas externas. Em 2002, o percentual aumentou
para 16,31%. Entre as mortes de mulheres, a proporção passou de
4,33% do total, em 1990, para 4,53% em 2002.

Apesar de concordarmos com as alterações sugeridas pela
Comissão de Direitos Humanos, julgamos necessárias outras
alterações, a fim de dar mais efetividade à proposição em análise, o
que fazemos por meio da apresentação da Emenda nº 3 e de
subemendas às Emendas nºs 1 e 2, daquela Comissão. A Emenda nº
3 estabelece que a cremação também poderá ocorrer no interesse da
saúde pública, conforme previsto na Lei Federal nº 6.015. A
Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, além de incluir a possibilidade de
assinatura do atestado de óbito por dois médicos – e não somente
pelo médico-legista –, substitui a expressão “ação criminosa ou
suicídio” por “morte violenta”, que abarca essas hipóteses de morte,
além de outras. A Subemenda nº 1 à Emenda nº 2 altera a redação do
§ 1º do art. 1º, também adotando a expressão “morte violenta”, e
determina a necessidade de autorização judicial para a cremação
nesses casos.

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

749/2007 com as subemendas que receberam o nº 1 às Emendas nºs
1 e 2, da Comissão de Direitos Humanos, e com a Emenda nº 3,
conforme apresentado a seguir.

Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, fica
prejudicada a Emenda nº 1, da Comissão de Direitos Humanos, e com
a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 2, fica prejudicada a
Emenda nº 2, da mesma Comissão.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 1
Dê-se ao inciso III do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
III - mediante apresentação de atestado de óbito, firmado por dois

médicos ou por um médico-legista, determinando a causa da morte e
atestando a inexistência de indícios de morte violenta.”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 2
Dê-se ao § 1º do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
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§ 1º - Constatada a existência de indícios de morte violenta, o
médico-legista fará referência expressa ao fato no laudo pericial e o
encaminhará à autoridade policial, e a cremação somente ocorrerá
mediante autorização judicial.”.

Emenda nº 3
Acrescente-se ao art. 1º o seguinte inciso IV:
“Art. 1º - (...)
IV - no interesse da saúde pública.”.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros, relator - Paulo

Cesar - Luiz Tadeu Leite.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 896/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o Projeto de Lei nº 896/2007
“institui a Política Estadual de Desenvolvimento Industrial da Região
Noroeste do Estado e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 20/4/2007, 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
A proposição em exame visa instituir, no âmbito do Estado, uma

política pública voltada especificamente para a região Noroeste, que
tenha como objetivo incentivar a industrialização da região.

No plano da competência legislativa, a proposição não contém vício,
pois trata de questão que interessa exclusivamente ao Estado, em
conformidade com a autonomia que a forma federativa lhe garante,
não se encontrando entre aquelas matérias que se inserem no
domínio de competência da União.

Também não vislumbramos óbice quanto à iniciativa, porquanto
matérias que tenham por escopo instituir ou estabelecer políticas
públicas não têm o seu impulso legislativo original conferido a
nenhuma das autoridades ou órgãos de que trata o art. 66 da
Constituição do Estado, o que a coloca como sendo de iniciativa
concorrente. Ressalte-se que o rol do mencionado dispositivo contém
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“numerus clausus”, não podendo o intérprete ampliar a sua
abrangência processual.

Do ponto de vista jurídico-constitucional, cumpre dizer que os incisos
IV e VII da Constituição Estadual incluem entre os objetivos prioritários
do Estado “promover a regionalização da ação administrativa, em
busca do equilíbrio no desenvolvimento das coletividades” e “dar
assistência ao Município, especialmente ao de escassas condições de
propulsão socioeconômica”.

Por seu turno, os incisos V e VII do § 2º do art. 231 da Carta mineira
dispõem que o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado deverá
priorizar a superação das desigualdades sociais e regionais do Estado
e o desenvolvimento dos Municípios de escassas condições de
propulsão econômica.

Já os incisos II e III do art. 41 da mesma Carta estabelecem que o
Estado deve articular regionalmente sua ação administrativa com o
objetivo de “contribuir para a redução das desigualdades regionais,
mediante execução articulada de planos, programas e projetos
regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das
coletividades do mesmo complexo geoeconômico e social” e “assistir
os Municípios de escassas condições de propulsão econômica,
situados na região, para que se integrem ao processo de
desenvolvimento”.

Tais dispositivos têm conteúdo programático, de tal sorte que podem
ser considerados como normas constitucionais programáticas, que,
embora sujeitas a críticas por parte da doutrina, ainda assim são
dotadas do atributo da eficácia.

As normas programáticas são as disposições que indicam os fins
sociais a serem atingidos pelo Estado com a melhoria das condições
econômicas, sociais e políticas da população, tendo em vista a
concretização e o cumprimento dos objetivos fundamentais previstos
na Constituição. São normas vagas, de grande densidade semântica,
mas com baixa efetividade social e jurídica, não gerando, em sentido
estrito, direitos subjetivos públicos para a população.

Essas normas programáticas acabam tendo baixo grau de
densificação normativa, dizendo respeito a planos e diretrizes futuros
a serem implementados pelos governantes. Segundo Pontes de
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Miranda, uma norma programática, em vez de editar regra jurídica de
aplicação concreta, apenas traça linhas diretoras, pelas quais se
devem pautar os poderes públicos, em seus ramos legislativo,
executivo e judiciário.

Já para Raul Machado Horta, as normas programáticas exigem uma
lei que as regulamente, necessitando de providências administrativas
e operações materiais para que sejam capazes de atingir as
estruturas econômicas, sociais e culturais subjacentes à Constituição.

Assim, a par da atuação legislativa, as normas programáticas
exigem políticas públicas a serem desenvolvidas pelo governo para
lograrem eficácia social.

Em face dessas considerações, a instituição de uma política
industrial, de caráter regional, nos termos da proposição em exame, é
medida consentânea com as diretrizes fixadas na Constituição do
Estado, cujo balizamento, nesse ponto, se dá com o objetivo de
reduzir as desigualdades entre as diversas regiões do Estado, não
havendo impedimento a que o legislador infraconstitucional estabeleça
políticas que se harmonizem com essa orientação programática.

Contudo, a proposição ostenta alguns vícios de ordem jurídico-
constitucional, como, por exemplo, prever autorização ao Executivo
para a celebração de convênios, medida que configura ato que se
insere no domínio discricionário do Poder Executivo e que prescinde
de autorização legislativa, segundo o disposto no art. 90, XVI, da
Carta mineira.

Também são inconstitucionais os dispositivos do projeto que
atribuem ao Executivo incumbências de caráter claramente
executório, a invadir domínio de atuação institucional próprio do Poder
Executivo. Com efeito, não é dado ao Poder Legislativo, por meio do
procedimento de elaboração legislativa, usurpar funções de outros
Poderes, nomeadamente do Executivo, editando normas que
contenham comandos concretos dirigidos ao Estado. Ao proceder
dessa maneira, o Legislativo substitui o Executivo na formulação do
juízo de conveniência e oportunidade da prática de ato administrativo
ou de gestão, em clara afronta ao princípio da separação dos
Poderes.

Isso posto, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1,
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de modo a eliminar as impropriedades jurídico-constitucionais
apontadas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 896/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento industrial da

região noroeste do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A política de desenvolvimento industrial da região Noroeste

do Estado, segundo os programas de apoio e desenvolvimento das
pequenas e microempresas, de desenvolvimento industrial do Estado
e de atração e promoção industrial, será empreendida com a
observância das seguintes diretrizes:

I - incentivo à industrialização da região, mediante o aproveitamento
de sua vocação agropecuária, visando ao desenvolvimento econômico
e social;

II - atração de empresas para a ocupação de áreas industriais;
III - viabilização do funcionamento das indústrias a se instalarem nos

pólos industriais e distritos agroindustriais.
IV - fomento e revitalização do transporte ferroviário como forma de

oferecer condições competitivas ao escoamento de produtos
regionais;

V - ampla divulgação dos projetos que puderem ser implantados em
parceria com a iniciativa privada, a fim de que os interessados possam
deles participar;

VI - participação de representantes do Poder Legislativo e da
sociedade civil organizada em todas as fases de elaboração dos
programas da política de desenvolvimento industrial.

Art. 2º - A política de industrialização da região Noroeste do Estado
será articulada considerando-se o perfil econômico da região,
privilegiando-se os projetos relacionados com o setor agropecuário e
com o agronegócio.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito
Alves - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Hely
Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.015/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em epígrafe
“torna obrigatória a comunicação dos repasses de recursos
financeiros estaduais para os Municípios às respectivas Câmaras
Municipais e a disponibilização, na internet, de informações sobre as
atividades da administração pública, sob o título Minas Transparente,
e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 5/5/2007, o projeto foi
distribuído 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, conforme dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Esclarecemos que, em virtude de decisão do Presidente da
Assembléia, publicada no “Diário do Legislativo” de 5/5/2007, foi
anexado a esta proposição o Projeto de Lei nº 263/2007, do Deputado
Padre João, o qual trata de matéria semelhante, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 2003. Por força desse ato
normativo, esta Comissão deverá pronunciar-se sobre a proposição
anexada ou apensada.

Fundamentação
Em primeiro lugar, cabe esclarecer que, na legislatura passada,

tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº 54/2003, que tratava de
matéria análoga, ou seja, do direito do cidadão de obter informações
públicas por meio da internet. Naquela ocasião, a Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária apresentou o Substitutivo nº 2
ao referido projeto, que foi arquivado ao término da legislatura.
Conforme enuncia o próprio autor da proposta ao justificar tal
iniciativa, esta basicamente reproduz as disposições do mencionado
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substitutivo.
O art. 1º do projeto determina que os órgãos da administração direta

e as entidades autárquicas e fundacionais do Estado, além das
empresas públicas e sociedades de economia mista, ficarão obrigados
a comunicar à Câmara Municipal os repasses de recursos por eles
efetuados para o respectivo Município.

O art. 2º, por sua vez, estabelece que o Município beneficiado por
repasses financeiros deverá dar publicidade dessa comunicação no
interstício de cinco dias úteis contados de seu recebimento, seja por
meio da imprensa, seja mediante boletim oficial, ao passo que o art. 3º
prevê o dever do Executivo de disponibilizar, na página do governo do
Estado na internet, os repasses e transferências que menciona.

O art. 4º garante ao cidadão o direito de obter informações sobre as
ações administrativas do Estado, ressalvados os casos de sigilo
indispensáveis à segurança da sociedade e do Estado, enquanto que
o art. 5º prevê um conjunto de providências administrativas a serem
tomadas pelo poder público com vistas a assegurar a ampla
publicidade dos atos administrativos que acarretem liberação de
recursos financeiros.

O art. 6º especifica as informações que deverão ser disponibilizadas
na internet, entre as quais se destacam o resumo dos contratos
celebrados, o valor da remuneração paga aos agentes públicos ativos
e inativos e as informações atinentes à execução orçamentária e
financeira do Estado.

Uma vez enunciados os pontos principais do projeto, cabe, agora,
verificar sua conformação ao ordenamento constitucional vigente,
especialmente no tocante aos princípios reitores da administração
pública.

Ora, a Constituição da República, no “caput” do art. 37, determina
explicitamente que “a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência..” (Grifo nosso.)
Disposição semelhante consta no “caput” do art. 13 da Carta mineira,
o qual submete as ações administrativas do Estado à observância de
vários postulados, entre os quais o da publicidade, no intuito de dar
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transparência às decisões do poder público.
É da essência do regime democrático a valorização da cidadania no

sentido mais amplo da palavra, o que abrange não apenas o direito de
votar e ser votado, mas também o direito de participar, conhecer e
fiscalizar os atos do poder público. Se a administração é pública, não
há como ocultar ou sonegar informações aos membros da
coletividade, pois estes são, em última análise, os autênticos
destinatários das ações administrativas. Nessa linha de pensamento,
não é difícil constatar que a ampla transparência e divulgação dos
atos da administração, ainda que de forma sucinta por meio da
internet, vai ao encontro da cidadania, que é um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil, nos termos do art. 1º, II, da Lei Maior.

No Estado Democrático de Direito, a regra geral é a publicidade,
pois é por meio dela que o cidadão pode exercer, efetivamente, seu
papel de membro da sociedade política, somente se admitindo o sigilo
nos casos expressamente previstos em lei. Para que o indivíduo
possa questionar e controlar os atos do poder público nas suas
diversas manifestações, é preciso, antes de tudo, conhecer as
decisões do Estado. Embora o diário oficial seja o instrumento
tradicionalmente utilizado para divulgar tais atos, não há como negar
que a internet é um meio altamente sofisticado e moderno de ampliar
e fortalecer o princípio da publicidade.

Sob o ponto de vista formal, a proposição está em plena sintonia
com as diretrizes constitucionais, mormente por propiciar a divulgação
sintética dos atos, procedimentos, contratos e convênios firmados pelo
poder público.

Quanto ao Projeto de Lei nº 263/2007, que dispõe sobre o direito à
informação estabelecido nas Constituições Federal e Estadual e
garante o acesso via internet a informações públicas, não contém
inovação substancial em relação ao Projeto de Lei nº 1.015/2007. Isso
porque as linhas básicas e os procedimentos previstos na proposição
principal são os mesmos que constam na proposição anexada, não
havendo razões para a tramitação simultânea de ambos os projetos.

Em outras palavras, o objetivo comum a tais proposições consiste
na disponibilização, por meio da internet, dos atos, contratos e
procedimentos a cargo do poder público, ainda que de forma sucinta,
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no propósito de assegurar mais transparência às ações estatais e
reforçar o princípio constitucional da publicidade. Nesse particular, não
há como negar que o projeto principal é mais amplo do que a
proposição a ele anexada, o que justifica a primazia daquele em
relação a este no tocante à tramitação nesta Casa.

Entretanto, o Projeto de Lei nº 1.015/2007 merece alguns reparos de
ordem técnico-legislativa com vistas ao aperfeiçoamento do texto. Isso
porque, ao verificar o conteúdo da Lei nº 13.367, de 1999, a qual se
pretende revogar expressamente por meio do art. 10 do projeto em
exame, nota-se que este reproduz essencialmente os arts. 1º, 2º, 3º e
5º daquele diploma normativo, sem trazer novidade no mundo jurídico.
Ora, se os principais preceitos da lei de que se cogita estão sendo
mantidos no projeto em questão, não há razões para propor a
revogação da Lei nº 13.367. A rigor, o projeto apenas acrescenta
dispositivos a essa lei, sem modificar o que há de mais relevante na
disciplina da matéria, a saber, a disponibilização de informações
relativas a atos do poder público por meio da internet. Se o autor da
proposição optou por preservar as diretrizes básicas da lei em vigor,
parece-nos mais adequado com as regras da boa redação legislativa
modificar a proposição em comento por meio do Substitutivo nº 1,
apresentado na conclusão deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.015/2007 na forma do Substitutivo
nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta dispositivos à Lei nº 13.367, de 30 de novembro de

1999, que torna obrigatória a comunicação dos repasses de recursos
financeiros estaduais para os municípios às respectivas Câmaras
Municipais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 13.367, de 30 de

novembro de 1999, o seguinte parágrafo único:
“Art. 3º - (...)
Parágrafo único - Os dados de que trata este artigo deverão conter:
I - valor do último repasse ou transferência ocorrida;
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II - valor discriminado por mês e o acumulado até o mês anterior do
exercício em curso;

III - valor discriminado por mês e total dos cinco exercícios
anteriores”.

Art. 2º - Fica acrescentado à Lei nº 13.367, de 30 de novembro de
1999, o seguinte art. 4º-A:

“Art. 4º-A - Fica assegurado a todo cidadão o direito à obtenção, por
meio da internet, de informações sobre as atividades da administração
pública, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado.

§ 1º - Para os fins do disposto no “caput” deste artigo, o Estado
manterá endereço eletrônico para acesso direto dos cidadãos.

§ 2º - As solicitações de informação feitas mediante endereço
eletrônico serão registradas, analisadas, respondidas e arquivadas”.

Art. 3º - Fica acrescentado à Lei nº 13.367, de 30 de novembro de
1999, o seguinte art. 4º-B:

“Art. 4º-B - Os órgãos e as entidades da administração pública dos
Poderes do Estado disponibilizarão e manterão atualizadas na internet
as seguintes informações:

I - resumo dos contratos realizados por órgão e entidade, com os
seguintes dados:

a) objeto do contrato;
b) valor do contrato e do empenho;
c) número do processo de licitação ou de sua dispensa ou

inexigibilidade;
d) data da publicação do contrato no órgão oficial dos Poderes do

Estado;
II - valor da remuneração paga aos agentes públicos ativos e

inativos, discriminado por cargo, emprego ou função, especificando-se
a quantidade de ocupantes de cada cargo, emprego ou função;

III - investimentos do Estado nos mais diversos setores, que
incluirão os valores orçados, as atualizações monetárias porventura
efetuadas, o estágio de execução de obra ou de investimento e do
processo licitatório, com a identificação da empresa contratada, dos
Municípios envolvidos, do valor total e do valor desembolsado;

IV - relatórios sucintos, em linguagem acessível, sobre a situação
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econômico-financeira do Estado;
V - informações sobre a execução orçamentária e financeira do

Estado, políticas e programas setoriais e globais, com dados
discriminados segundo as diversas políticas públicas.

§ 1º - Os órgãos da administração direta e as entidades da
administração indireta devem gerar e tornar disponíveis dados
relativos à execução orçamentária e ao desenvolvimento das ações
de sua competência, observado o disposto nesta lei, para utilização de
qualquer interessados.

§ 2º - Cada órgão e entidade exporá suas informações em sua
página na internet de forma clara, padronizada, atualizada e que
possibilite acesso fácil e rápido.

§ 3º - A alimentação dos dados deverá ser feita até o sétimo dia útil
de cada mês.

§ 4º - Os dados disponíveis em forma técnica deverão ser
acompanhados de informativos que facilitem a compreensão das
pessoas leigas.

§ 5º - Os órgãos e as entidades administrativas devem tomar as
medidas necessárias para garantir que as informações sejam
prestadas de forma eficiente”.

Art. 4º - Fica acrescentado à Lei nº 13.367, de 30 de novembro de
1999, o seguinte art. 4º-C:

“Art. 4º-C - Os serviços de atendimento ao cidadão terão, no todo ou
em parte, sua versão na internet”.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Sebastião Costa -
Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.116/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº
1.116/2007 estabelece normas para o uso alternativo do solo em
região de ocorrência de mata seca.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007 e
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer, nos termos do
art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Por determinação da Mesa da Assembléia, foram anexados à
proposição em epígrafe os Projetos de Lei nºs 1.224/2007, do
Deputado Gil Pereira, e 1.228/2007, do Deputado Almir Paraca, com
fundamento no § 2º do art. 173 do diploma procedimental.

Compete-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
As três proposições mencionadas - Projetos de Lei nºs 1.116, 1.224 e

1.228/2007 - adotam o mesmo conceito para mata seca e diferem,
fundamentalmente, nos percentuais estabelecidos para o uso
alternativo do solo na região de sua ocorrência.

Cabe a esta Comissão analisar o projeto exclusivamente sob o
prisma da admissibilidade jurídica da medida que propõe. É o que
passamos a fazer.

No art. 24, VI, a Constituição Federal diz que compete à União e aos
Estados legislar concorrentemente sobre florestas, fauna,
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição. Já os §§ 1º e 3º do
mencionado artigo estabelecem que, no âmbito da legislação
concorrente, a competência da União limitar-se-á à edição de normas
gerais e que, na falta dessas regras, os Estados poderão exercer a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

No caso em estudo, a competência do Estado para dispor sobre
mata seca enquadra-se na hipótese da inexistência de normas gerais
editadas pelo Poder Central (§ 3º do art. 24 da Lei Maior). Para
demonstrar esse entendimento, é indispensável examinar a legislação
que dispõe sobre a mata atlântica. Segundo o § 4º do art. 225 da
Constituição Federal, a mata atlântica é considerada patrimônio
nacional, e sua utilização se fará, na forma da lei, em condições que
assegurem a preservação do meio ambiente.

Por sua vez, a Lei Federal nº 11.428, de 2006, dispõe sobre a
utilização e a proteção da vegetação nativa do bioma mata atlântica.
Como se trata de lei em sentido formal, operou ela a suspensão da
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aplicação do art. 3º do Decreto Federal nº 750, de 1993, que dispõe
sobre a mata atlântica, o qual tratava da matéria. Com efeito, no
referido decreto federal, a mata atlântica corresponderia às formações
florestais nativas e aos ecossistemas associados, com as respectivas
delimitações estabelecidas no mapa de vegetação do Brasil, do IBGE,
de 1988. Já na Lei Federal nº 11.428, a mata atlântica é tratada como
bioma, delimitado em mapa também do IBGE.

Com essa mudança de conceito - de mapa de vegetação para mapa
de bioma -, abre-se ao Estado a oportunidade de legislar plenamente,
com base no § 3º do art. 24 da Constituição Federal, sobre os
complexos vegetacionais representados pela floresta estacional
decidual, caatinga arbórea e caatinga hiperxerófila em áreas de sua
ocorrência no território mineiro não abrangidas pelo bioma mata
atlântica. Tais complexos vegetacionais são disciplinados nos três
projetos mencionados no relatório deste parecer, sob a denominação
de mata seca, respeitando o disposto na Lei Federal nº 11.428.

Quanto à iniciativa legislativa, observamos a inexistência, na
Constituição do Estado, de reserva a órgão ou Poder para a
inauguração do processo legislativo sobre a matéria.

Por fim, entendemos que é de fundamental importância na
construção de um marco legal dessa magnitude ouvir todos os
segmentos da sociedade e do poder público, os quais, direta ou
indiretamente, estão envolvidos com a questão. Portanto,
recomendamos às comissões de mérito que aprofundem o debate
sobre o tema, tendo em vista sua complexidade em termos
ambientais, sociais e econômicos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.116/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Sebastião Costa - Hely
Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.121/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Délio
Malheiros, “dispõe sobre a comercialização de bebidas em lata e dá
outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo obriga os estabelecimentos que

comercializam bebidas acondicionadas em latas a proceder à
higienização da embalagem do produto antes de fornecê-la ao
consumidor. Conforme consta na justificação do projeto, a medida tem
o fito de evitar a leptospirose, doença transmitida pela urina dos ratos.

Importante é enfatizar que a Constituição da República confere à
União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência para legislar
sobre produção, consumo, responsabilidade por danos causados aos
consumidores, proteção e defesa da saúde, conforme se verifica do
disposto em seu art. 24, V, VIII e XII, não havendo, na legislação
federal aplicável à espécie, nenhum dispositivo que entre em conflito
com o texto do projeto em análise.

É oportuno destacar que as normas protetivas do consumidor,
consubstanciadas na Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que contém o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, visam, sobretudo, à
proteção da vida, da saúde e da segurança do consumidor, conforme
pretendido no projeto em análise.

Assim, não havendo óbice a que este parlamento aprecie a matéria
objeto do projeto em estudo e sendo o consumidor parte vulnerável
nas relações contratuais no mercado, como afirma o próprio Código
de Proteção e Defesa do Consumidor no seu art. 4°, inciso I,
entendemos que a proposição merece prosperar nesta Casa
Legislativa. Ademais, não existe, no caso, vedação de ordem
constitucional a que se instaure o processo legislativo por iniciativa
parlamentar. As questões relativas à conveniência e à oportunidade
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da adoção da medida proposta serão analisadas pela comissão de
mérito a que o projeto foi distribuído.

Finalmente, com o escopo de adequar o projeto em estudo à técnica
legislativa, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.121/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Torna obrigatória a higienização das embalagens das bebidas

acondicionadas em latas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os estabelecimentos que comercializam bebidas

acondicionadas em latas obrigados a higienizar as embalagens do
produto no local da venda quando este for adquirido para consumo
imediato.

Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica às
embalagens das bebidas acondicionadas em latas as quais possuam
selo higiênico.

Art. 2º - É vedada a comercialização de bebidas acondicionadas em
latas a qual não atenda 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, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Neider Moreira - Delvito Alves - Sargento
Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.159/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe
estabelece normas para concurso público a ser realizado no âmbito
das administrações direta e indireta do Estado e revoga a Lei nº
13.167, de 20/1/99.
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Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/5/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública para receber parecer.

A esta proposição foram anexados os Projetos de Lei nºs 1.161, do
Deputado Weliton Prado; 1.162, do Deputado Carlos Pimenta; 1.165 e
1.166, do Deputado Gilberto Abramo e 1.171/2007, da Deputada Ana
Maria Resende, que contêm objeto semelhante ao propugnado pela
proposição em estudo.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
A proposição tem por escopo estabelecer regras para a elaboração

e a execução de concursos públicos na administração direta e indireta
do Estado de Minas Gerais.

Assim, dispõe o projeto sobre o edital do concurso, a publicidade
dos atos, as inscrições, as provas, os recursos e a nomeação.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a Constituição da
República prevê, em seu art. 37, inciso II, a realização de concurso
público para ingresso na administração pública, ressalvados os cargos
em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. O
referido dispositivo constitucional assim dispõe:

“Art. 37 - (...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração”.

Como se vê, a “obrigatoriedade de concurso público, ressalvados os
cargos em comissão e empregos com essa natureza, refere-se à
investidura em cargo ou emprego público, isto é, ao ingresso em
cargo ou emprego isolado ou em cargo ou emprego público inicial da
carreira na Administração direta e indireta” (Hely Lopes Meirelles.
"Direito Administrativo Brasileiro”, 26ª ed., p. 403.).

Ainda sobre o tema, o mencionado autor leciona que "os concursos
não têm forma ou procedimento estabelecido na Constituição, mas é
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de toda conveniência que sejam precedidos de uma regulamentação
legal ou administrativa, amplamente divulgada, para que os
candidatos se inteirem de suas bases e matérias exigidas" (Op. cit., p.
404.).

Cumpre dizer que o Estado está habilitado a legislar sobre a
matéria, porquanto se trata de assunto de direito administrativo, o qual
se insere no campo de competência de cada ente político, tendo em
vista o princípio autonômico, base da Federação.

Por fim, quanto à regra de reserva de iniciativa sobre a matéria,
destacamos o acórdão referente à Adin nº 2.672/ES, publicado em
10/11/2006, que teve como relatora a Ministra Ellen Gracie. Entendeu-
se que a Lei nº 6.663, de 2001, do Estado do Espírito Santo, a qual
estabelece isenção de pagamento de taxa de concurso público, não
dispõe sobre matéria relativa a servidores públicos (§ 1º do art. 61 da
Constituição da República), tendo tratado de condição para se chegar
à investidura em cargo público, que é um momento anterior ao da
caracterização do candidato como servidor público, não restando
configurada a inconstitucionalidade formal da referida lei.

Assim sendo, na matéria em questão, entendemos que o Legislativo
está habilitado a deflagrar o devido processo legislativo.

Todavia, com o fito de adequar o projeto de lei em estudo à técnica
legislativa, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.159/2007 na forma do Substitutivo
nº 1, nos termos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Estabelece normas para a realização de concurso público para

investidura em cargo ou emprego público de órgão ou entidade da
administração direta ou indireta do Estado e revoga a Lei nº 13.167,
de 20 de janeiro de 1999, que estabelece norma para concurso
público promovido pelo Estado.

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

Disposições Preliminares
Art. 1º - O concurso público de provas ou de provas e títulos para
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investidura em cargo ou emprego público de órgão ou entidade da
administração direta ou indireta do Estado será realizado conforme o
disposto nesta lei.

Art. 2º - O processo seletivo será promovido diretamente pelos
órgãos ou pelas entidades da administração direta ou indireta do
Estado ou mediante a contratação de terceiros, precedida de licitação.

Art. 3º - O concurso público reger-se-á pelo respectivo edital,
observados os princípios constitucionais aplicáveis à administração
pública, principalmente o da publicidade, o do contraditório e o da
ampla defesa.

Art. 4º - É vedada a realização de concurso público para investidura
em cargo ou emprego público sem a existência de vaga.

Art. 5º - O prazo de validade do concurso público é de até dois anos,
prorrogável uma vez, por igual período.

Art. 6º - O candidato aprovado em concurso público realizado por
órgão ou entidade da administração direta ou indireta do Estado tem
assegurado o direito à nomeação, respeitado o número de vagas
previsto no edital e o prazo de validade do concurso.

Art. 7º - É vedada a contratação de pessoal para cargo ou emprego
de órgão ou entidade da administração direta ou indireta do Estado,
ressalvado o disposto no art. 37, IX, da Constituição da República.

Capítulo II
Do Edital

Art. 8º - O edital é o instrumento convocatório que contém as normas
específicas do concurso público, devendo ser redigido de forma clara
e objetiva, que possibilite a perfeita compreensão de seu conteúdo
pelo candidato.

Art. 9º - A cada concurso público corresponderá um edital.
Art. 10 - O edital conterá, sob pena de nulidade:
I - número de ordem, em série anual;
II - nome do órgão ou da entidade responsável pelo concurso

público;
III - objeto e finalidade do concurso público;
IV - identificação e atribuições do cargo ou emprego público;
V - nível de escolaridade exigido;
VI - número de vagas, inclusive das destinadas a portadores de
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deficiência, observada a legislação pertinente;
VII - datas de abertura e encerramento das inscrições;
VIII - etapas do processo seletivo, número de questões por prova e a

respectiva pontuação, número de questões que, se anuladas, torna
obrigatória a repetição de uma mesma etapa;

IX - conteúdo programático;
X - critérios de classificação;
XI - informação sobre direito de petição e procedimentos sobre

recurso;
XII - nome do Município onde serão realizadas as provas e o local

de entrega dos comprovantes de títulos;
XIII - informação sobre a isenção da taxa de inscrição e a

documentação exigida para esse fim;
XIV - prazo de validade do concurso público.
Parágrafo único - O edital conterá outras especificidades, de acordo

com a natureza do cargo a ser provido ou se houver lei específica
versando sobre a matéria.

Art. 11 - Depois de publicado o edital, o concurso público só poderá
ser cancelado mediante fundamentação objetiva, expressa e razoável,
amplamente divulgada.

Parágrafo único - O cancelamento de que trata o “caput” deste artigo
implicará devolução da taxa de inscrição do concurso público.

Art. 12 - O edital do concurso público que prevê provas práticas
indicará os instrumentos, os aparelhos ou as técnicas a serem
utilizados, com especificação, se for o caso, da marca, do modelo e do
tipo, além de outras indicações necessárias à perfeita identificação,
sob pena de nulidade das provas práticas.

Capítulo III
Da Publicidade

Art. 13 - A divulgação do concurso público será feita por meio da
publicação do edital.

Art. 14 - Serão publicados no órgão oficial de imprensa do Estado e
na rede internacional de computadores:

I - o edital em seu inteiro teor;
II - a relação dos candidatos aprovados, em cada etapa, com as

respectivas notas;
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III - a relação dos candidatos aprovados em ordem de classificação
final, com as respetivas notas;

IV - as decisões sobre os recursos interpostos;
V - a homologação do concurso.
Parágrafo único - Nos jornais de grande circulação no Estado,

poderá ser publicado extrato do edital, a critério do órgão ou da
entidade da administração direta ou indireta do Estado responsável
pelo concurso público.

Art. 15 - O edital será publicado, no mínimo, noventa dias antes da
data prevista para a realização da primeira prova.

Art. 16 - A alteração de qualquer dispositivo do edital deverá ser
fundamentada de forma expressa e objetiva e será divulgada no órgão
oficial de imprensa do Estado e na rede internacional de
computadores.

Parágrafo único - É vedada qualquer alteração do edital nos trinta
dias que antecederem a primeira prova.

Capítulo IV
Da Inscrição

Art. 17 - A inscrição em concurso público efetivar-se-á mediante a
apresentação da documentação exigida no edital.

Art. 18 - Será respeitado o prazo mínimo de trinta dias entre a data
de publicação do edital e a data de abertura das inscrições.

Art. 19 - O prazo mínimo para a realização das inscrições em
concurso público será de sete dias úteis contados da data de abertura
das inscrições.

Art. 20 - É vedada a inscrição condicional em concurso público.
Art. 21 - Na fixação do valor da taxa de inscrição, levar-se-á em

conta o nível remuneratório do cargo em disputa, a escolaridade
exigida e o número de fases e provas do processo seletivo.

Parágrafo único - O órgão ou a entidade da administração direta ou
indireta do Estado responsável pelo concurso público divulgará, no
órgão oficial de imprensa do Estado e por meio eletrônico de acesso
público, até o vigésimo dia do mês subseqüente ao encerramento do
concurso público, demonstrativo do que foi arrecado com a taxa de
inscrição, bem como de sua destinação.

Art. 22 - O candidato comprovadamente desempregado, nos termos



1802

da Lei nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999, fica isento do
pagamento da taxa de inscrição.

Art. 23 - Qualquer falsidade ou inexatidão de dados, apuradas a
qualquer tempo, acarretarão a anulação da inscrição do candidato
bem como de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo da ação
penal cabível.

Art. 24 - Para se inscrever em concurso público, o candidato deverá
satisfazer as seguintes condições, além de outras que o edital
estabelecer:

I - ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da lei;
II - estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
III - ter, no mínimo, dezoito anos completos na data de investidura.

Capítulo V
Da Seleção

Art. 25 - A seleção dos candidatos inscritos em concurso público
será realizada por meio de provas ou de provas e títulos.

Art. 26 - O interstício mínimo entre a data de encerramento das
inscrições e as provas será de sessenta dias.

Art. 27 - As provas realizar-se-ão, preferencialmente, aos domingos
ou nos feriados estaduais ou nacionais, vedada sua realização aos
sábados.

Art. 28 - Se o edital não indicar o calendário das provas, a
convocação para cada etapa dar-se-á por novo edital, publicado, no
mínimo, vinte dias antes de sua realização.

Art. 29 - O edital conferirá às provas caráter eliminatório,
classificatório ou ambos.

Art. 30 - Na realização de processo seletivo de provas e títulos, o
edital indicará expressamente os títulos e a respectiva pontuação,
vedada a indicação de títulos que não guardem relação com as
atribuições do cargo disputado.

§ 1º - A prova de títulos terá caráter exclusivamente classificatório.
§ 2º - A não-apresentação de títulos pelo candidato não é causa

impeditiva de sua participação nas demais fases do processo seletivo.
§ 3º - O número de pontos atribuídos aos títulos corresponderá a, no

máximo, 10% (dez por cento) do total geral dos pontos computáveis
do concurso.
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§ 4º - Os títulos obtidos em instituições estrangeiras não poderão ter
pontuação superior aos equivalentes obtidos em instituições
nacionais.

§ 5º - Nos concursos destinados ao preenchimento de cargo ou
emprego público de nível fundamental ou médio, não é permitida a
exigência de títulos.

Art. 31 - As provas discursivas serão avaliadas por uma banca
formada, no mínimo, por:

I - um componente para exame dos aspectos lingüísticos,
gramaticais e estilísticos;

II - dois especialistas na área temática.
Art. 32 - É obrigatória, na realização de provas práticas, a adoção

dos instrumentos, dos processos, dos equipamentos, das técnicas e
dos materiais usualmente utilizados para a ação cuja realização se
pretende aferir.

Art. 33 - Estão impedidos de atuar diretamente na elaboração, na
aplicação e na correção das provas em que haja identificação do
candidato o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins até o
segundo grau, inclusive os por adoção.

Capítulo VI
Dos Recursos

Art. 34 - O edital do concurso público é passível de recurso no prazo
de cinco dias contados da data de sua publicação.

Art. 35 - Todas as provas do processo seletivo são passíveis de
recurso administrativo.

Art. 36 - O gabarito das provas objetivas e as correções das provas
discursivas ou de habilitação estarão disponíveis para os candidatos,
no prazo para a elaboração de recursos, na entidade responsável pela
elaboração do processo seletivo.

Art. 37 - A decisão dos recursos será fundamentada, admitida a
elaboração de parecer único para uma mesma questão ou item, desde
que tratadas todas as teses apresentadas, com cópia para o
candidato que a requerer.

Art. 38 - A alteração do gabarito ou a anulação de questões terão
efeito extensivo a todos os candidatos, independentemente da
apresentação de recurso.
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Capítulo VII
Da Nomeação

Art. 39 - A nomeação de candidato obedecerá estritamente à ordem
de classificação.

Capítulo VIII
Disposições Finais

Art. 40 - O interstício mínimo entre a data de encerramento do
concurso público e sua homologação será de trinta dias úteis.

Art. 41 - Fica revogada a Lei n° 13.167, de 20 de j aneiro de 1999.
Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves - Sargento
Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.354/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe
tem a finalidade de autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Piraúba o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/7/2007 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 1.354/2007 de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Piraúba imóvel com área de 2.000,00m², situado no local
denominado Herzegovina ou Toledos, naquele Município, e registrado
sob o nº 17.881, a fls. 143v. do Livro 3-AE, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Rio Pomba.

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
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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, pois o parágrafo único do
art. 1º do projeto determina que o imóvel a ser doado se destina à
instalação de unidade de assistência social para atendimento médico
periódico daquela comunidade rural.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina que o
bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de três anos,
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar, por fim, que a Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, por meio da Nota Técnica nº 228/2007, se manifestou de
forma favorável à alienação pretendida, pois a escola estadual que
funcionava no local foi desativada e não há projetos para a utilização
do referido imóvel.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.354/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento
Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.355/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe
tem a finalidade de autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Piraúba o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/7/2007 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 1.355/2007 tem como finalidade autorizar o
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Poder Executivo a doar ao Município de Piraúba imóvel com área de
2.000,00m², situado no local denominado Estrada Volta da Ferradura,
naquele Município, e registrado sob o nº 17.881, a fls. 145v. do Livro
3-AE, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Pomba.

A necessária autorização legislativa para a transferência de domínio
de patrimônio público é exigida pelo art. 18 da Constituição 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, acrescenta a exigência de que a referida autorização esteja
fundamentada em interesse público devidamente justificado.

Nesse ponto, cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 1º do
projeto determina que o imóvel se destina à instalação de unidade de
assistência social, para atendimento médico periódico da comunidade
de Volta da Ferradura, em claro atendimento ao interesse coletivo.

Ademais, o negócio jurídico que se pretende realizar está revestido
de garantia, pois o art. 2º do projeto de lei em análise determina que o
imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de três anos,
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista.

Por meio da Nota Técnica nº 231/2007, a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão declarou-se favorável à doação em tela, pois
a escola estadual que funcionava no local está desativada e não há
projetos para a utilização do imóvel.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.355/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio
- Neider Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.355/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é do Deputado Mauri Torres e visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Piraúba o imóvel
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que especifica.
A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal. Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no
âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.355/2007 pretende autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Piraúba imóvel constituído de terreno com
área de 2.000,00m², situado no local denominado Estrada Volta da
Ferradura, nesse Município, para que ali seja instalada uma unidade
de assistência social e atendimento médico periódico, que irá
beneficiar aquela comunidade rural.

Cabe destacar que o negócio jurídico a ser realizado está revestido
de garantia, uma vez que o art. 2º do projeto de lei em causa prevê
que, findo o prazo de três anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, se não lhe for dada a destinação prevista, o imóvel
reverterá ao patrimônio do Estado.

Assim sendo, do ponto de vista financeiro e orçamentário, a
proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na lei
orçamentária, em conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal
nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Diante dessas considerações, não há óbice à aprovação da matéria
em análise.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.355/2007 no 1° turno.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Sebastião Helvécio, Presidente - João Leite, relator - Elisa Costa -

Lafayette de Andrada.
PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.356/2007

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe

tem a finalidade de autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Piraúba o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/7/2007 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 1.356/2007 tem como escopo conferir a

necessária autorização legislativa para que o Poder Executivo possa
doar ao Município de Piraúba imóvel com área de 2.000,00m², situado
na localidade de Córrego São Domingos, naquele Município, e
registrado sob o nº 17.881, a fls. 143 do Livro 3-AE, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Rio Pomba.

A Constituição mineira, em seu art. 18, exige autorização legislativa
para alienação de bem imóvel do Estado. Além disso, 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, determina a necessidade de
existência de interesse público devidamente justificado.

Cabe ressaltar que o imóvel a ser doado será destinado à instalação
de unidade de assistência social e atendimento médico, conforme
determina o parágrafo único do art. 1º do projeto de lei em análise, o
que beneficiará toda a comunidade de Piraúba.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina que, se
no prazo de três anos, contados da lavratura da escritura pública de
doação, o imóvel não receber tal destinação, reverterá ao patrimônio
do doador.

Por fim, ressalte-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão manifestou-se, por meio da Nota Técnica nº 229/2007,
favorável à pretensão em tela, pois a escola estadual que funcionava
no local foi desativada e não há planos para a utilização do imóvel.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.356/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sargento
Rodrigues.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.356/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é do Deputado Mauri Torres e visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Piraúba o imóvel
que especifica.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal. Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no
âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 1.356/2007 de conceder autorização

legislativa ao Poder Executivo para transferência de bem público do
Estado para o Município de Piraúba, constituído de terreno com área
de 2.000,00m², situado na localidade denominada Córrego São
Domingos, naquele Município.

O parágrafo único do art. 1º destina o imóvel a instalação de unidade
de assistência social e atendimento médico periódico, em atendimento
ao interesse público daquela comunidade. Ainda com o objetivo de
preservar os bens públicos para utilização coletiva, o art. 2º
estabelece que, findo o prazo de três anos, se não lhe for dada a
destinação prevista, o imóvel reverterá ao patrimônio do doador.

O projeto de lei em análise encontra-se 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, e determina que a movimentação do ativo permanente do
Estado somente se fará com autorização explícita do Poder
Legislativo.

Assim sendo, a proposição atende aos preceitos legais que versam
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sobre a transferência de domínio de bens públicos, não representa
despesas para o erário nem acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.356/2007 no 1° turno.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Sebastião Helvécio, Presidente - Lafayette de Andrada, relator -

Elisa Costa - João Leite.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.357/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em exame
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Piraúba o
imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal. Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no
âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.357/2007 pretende autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Piraúba imóvel com área de 2.000,00m²,
situado na localidade de Córrego Vermelho, nesse Município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio
jurídico em causa, o parágrafo único do art. 1º estabelece que o
imóvel destina-se à instalação de unidade de assistência social e
atendimento médico.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não acarretar despesas para o erário e não ter
repercussão na Lei Orçamentária, 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 prevê que se, findo o prazo
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de três anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe for dada a destinação prevista, o imóvel reverterá ao
patrimônio do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.357/2007 no 1° turno.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Sebastião Helvécio, Presidente e relator - Elisa Costa - João Leite -

Lafayette de Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 76/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 76/2007, de autoria do Deputado  Gilberto

Abramo, que torna obrigatória a aplicação de testes vocacionais nas
escolas públicas e privadas do Estado e dá outras providências, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

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° 76/2007
Dispõe sobre a orientação profissional aos alunos do ensino médio

das escolas públicas e privadas do Sistema Estadual de Educação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As escolas públicas e privadas integrante s do Sistema

Estadual de Educação prestarão orientação profissional aos alunos
dos cursos regulares e de educação de jovens e adultos do nível
médio de ensino, observado o disposto em regulamentação dos
órgãos competentes.

Art. 2° - A orientação profissional de que trata o art. 1° terá caráter
extracurricular e será implementada de acordo com as seguintes
diretrizes:

I - atendimento prestado por pedagogo com habilitação em
orientação educacional, por profissional com licenciatura plena e pós-
graduação em orientação educacional ou por psicólogo com
habilitação específica na área de orientação profissional;
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II - participação facultativa do aluno;
III - associação de técnicas e instrumentais que identifiquem valores,

interesses e habilidades do aluno e que o instruam sobre a dinâmica
do mercado de trabalho e sobre as possibilidades de formação e
qualificação profissional.

Art. 3° - Será exigida a inclusão de planos e progr amas de
orientação profissional no projeto pedagógico da escola, para efeito de
autorização de funcionamento e de reconhecimento e avaliação
periódica de cursos de ensino médio.

Art. 4° - Fica revogada a Lei n° 13.180, de 20 de j aneiro de 1999.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 153/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 153/2007, de autoria do Deputad o Dalmo Ribeiro

Silva, que institui a Política Estadual de Controle e Erradicação da
Anemia Infecciosa Eqüina - AIE - e dá outras providências, foi
aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo nº 1  ao 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° 153/2007
Institui a Política Estadual de Controle e Erradicação  da Anemia

Infecciosa Eqüina - AIE - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Controle e Erradicação

da Anemia Infecciosa Eqüina - AIE -, com o objetivo de estabelecer
medidas para o controle epidemiológico e a erradicação dessa doença
no território do Estado.

Art. 2º - Na implementação da política de que trata esta lei, incumbe
ao Poder Executivo:
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I - instituir planos regionais de controle epidemiológico e erradicação
da AIE;

II - desenvolver estratégias de controle e erradicação da AIE, em
consonância com as políticas dos órgãos e entidades da União e dos
Municípios responsáveis pela vigilância sanitária animal;

III - celebrar convênios com os Municípios para orientar o
estabelecimento de políticas municipais que previnam a expansão da
AIE em seu território;

IV - equipar os órgãos responsáveis pela fiscalização de sanidade
animal com estrutura adequada para o exercício de suas atribuições;

V - exigir a apresentação do documento sanitário de trânsito animal
e do atestado de exame oficial negativo de AIE, no trânsito
intermunicipal de eqüídeos, sem prejuízo de outras exigências
estabelecidas em lei;

VI - exigir, para a participação de eqüídeos em eventos pecuários, o
porte do documento sanitário de trânsito animal e do atestado de
exame oficial negativo de AIE;

VII - exigir, para a entrada de eqüídeos no Estado, o porte do
documento sanitário de trânsito animal e do atestado de exame oficial
negativo de AIE;

VIII - instituir grupo de trabalho encarregado de propor medidas
destinadas à indenização de proprietários de baixa renda que tiverem
animais sacrificados por serem portadores de AIE;

IX - exigir o exame laboratorial para diagnóstico da AIE, nas
condições estabelecidas em regulamento, observado o disposto na
legislação federal pertinente;

X - promover pesquisas sobre o tema;
XI - promover campanhas informativas sobre a AIE e sobre os meios

de disseminação da doença, dirigidas à população rural, aos criadores
de eqüídeos e às entidades que promovam eventos em que se
utilizem eqüídeos;

XII - tornar disponível, inclusive em meio eletrônico, relatório anual
circunstanciado das ações e atividades relacionadas à AIE
desenvolvidas no Estado.

§ 1º - A apresentação de exame oficial negativo de AIE, conforme
disposto no inciso V do “caput” deste artigo, não se aplica ao caso de
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transporte de eqüídeo comprovadamente destinado ao abate, desde
que o veículo utilizado para o transporte tenha sido lacrado na origem,
com lacre numerado e identificado no documento sanitário de trânsito
animal pelo emitente, nos termos do regulamento.

§ 2º - Além dos documentos previstos no inciso VII do “caput” deste
artigo, será obrigatória a apresentação de exame oficial negativo de
mormo, para o animal que tenha ingressado em Estado onde tenha
sido confirmada a presença do agente causador dessa doença.

Art. 3º - Constituem infrações administrativas:
I - realizar o transporte intermunicipal de eqüídeos em veículo sem

documento sanitário de trânsito animal e sem atestado de exame
oficial negativo de AIE;

II - realizar condução intermunicipal de tropa de eqüídeos sem
documento sanitário de trânsito animal e sem atestado de exame
oficial negativo de AIE;

III - promover a participação de eqüídeos em eventos pecuários sem
documento sanitário de trânsito animal e sem atestado de exame
oficial negativo de AIE;

IV - promover a entrada no Estado de eqüídeos sem documento
sanitário de trânsito animal, sem atestado de exame oficial negativo
de AIE e, nos casos previstos no § 2º do art. 2º, de mormo.

§ 1º - Ao infrator do disposto neste artigo serão aplicadas as
seguintes penalidades e medidas administrativas:

I - multa de 50 Ufemgs (cinqüenta Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais) por animal ao proprietário do veículo e de 100 (cem)
Ufemgs por animal ao proprietário do eqüídeo, e retorno dos animais à
origem, no caso previsto no inciso I do “caput”;

II - multa de 100 (cem) Ufemgs por animal ao proprietário do
eqüídeo conduzido em tropa e retorno dos animais à origem, no caso
previsto no inciso II do “caput”;

III - multa de 50 (cinqüenta) Ufemgs por animal ao promotor de
evento pecuário e de 100 (cem) Ufemgs por animal ao proprietário do
eqüídeo, e retorno dos animais à origem, no caso previsto no inciso III
do “caput”;

IV - multa de 50 (cinqüenta) Ufemgs por animal ao proprietário do
veículo e de 100 (cem) Ufemgs por animal ao proprietário do eqüídeo,
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e retorno dos animais à origem, no caso previsto no inciso IV do
“caput”.

§ 2º - Nos casos previstos nos incisos I e II do “caput” deste artigo,
se comprovado que um ou mais dos eqüídeos transportados é
originário de propriedade ou área interditada pelo órgão estadual
responsável pela defesa sanitária animal devido à ocorrência de AIE,
a multa será aplicada em dobro.

§ 3º - Para efeitos deste artigo, considera-se proprietário de eqüídeo
todo aquele que seja possuidor, depositário ou que, a qualquer título,
tenha o animal em seu poder.

Art. 4º - O inciso VI do art. 6º da Lei nº 13.451, de 10 de janeiro de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º - (...)
VI - multar proprietário de veículo transportador de animais em

trânsito, sem documentação sanitária;”.
Art. 5º - Os valores expressos em Unidade Fiscal de Referência -

Ufir - nas Leis nºs 10.021, de 6 de dezembro de 1989; 12.728, de 30
de dezembro de 1997; e 13.451, de 2000, passam a vigorar expressos
em Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 172/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 172/2007, de autoria do Deputad o Gustavo

Valadares, que institui a política de mobilidade urbana cicloviária e de
incentivo ao uso da bicicleta no Estado de Minas Gerais, 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° 172/2007
Institui a política de incentivo ao uso da bicicleta no Estado de Minas
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Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a política de incentivo a o uso da bicicleta no

Estado, com vistas a favorecer a ampliação das formas de circulação
nos espaços públicos.

Art. 2° - São objetivos da política de que trata es ta lei:
I - estimular o uso da bicicleta como meio de transporte alternativo;
II - promover campanhas educativas voltadas para o uso da

bicicleta;
III - estimular a implementação de projetos e obras de infra-estrutura

cicloviária;
IV - incentivar o associativismo entre ciclistas.
Art. 3° - Para a consecução dos objetivos previstos  nesta lei, o

Poder Executivo adotará, entre outras, as seguintes medidas:
I - capacitação de gestores públicos para a elaboração e a

implantação de sistemas cicloviários;
II - formulação de projetos e programas de incentivo ao uso da

bicicleta, garantida a participação de representantes dos ciclistas
amadores e profissionais;

III - divulgação dos benefícios do ciclismo como meio de transporte e
prática esportiva;

IV - estímulo ao desenvolvimento tecnológico;
V - fomento à implementação de infra-estrutura para o uso da

bicicleta;
VI - publicação de material informativo sobre o uso da bicicleta;
VII - realização de cursos e seminários nacionais e internacionais

sobre a prática do ciclismo;
VIII - fomento à implementação de programas municipais de

mobilidade por bicicleta.
Art. 4° - O Poder Executivo promoverá a integração da política de

que trata esta lei com as ações a ela relacionadas desenvolvidas em
âmbito federal e municipal.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 328/2 007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 328/2007, de autoria do Deputad o Zé Maia, que
acrescenta os §§ 4° e 5° ao art. 39 da Lei n° 11.40 4, de 25 de janeiro
de 1994, que contém normas de execução penal, foi aprovado no 2°
turno, com as Emendas n°s 1 e 2 ao vencido no 1° tu rno.

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° 328/2007
Dá nova redação ao § 3° do art. 39 da Lei n° 11.404 , de 25 de

janeiro de 1994, que contém normas de execução penal, e acrescenta
o § 4° ao mesmo artigo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 3° do art. 39 da Lei n° 11.404, de 25  de janeiro de 1994,

passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao
artigo o seguinte § 4°:

“Art. 39 - (...)
§ 3° - Na contratação de obras e de serviços pela a dministração

pública direta ou indireta do Estado serão reservados para
sentenciados até 5% (cinco por cento) do total das vagas existentes.

§ 4° - Para fins do disposto no § 3º deste artigo, será dada
preferência aos sentenciados:

I - que cumpram pena na localidade em que se desenvolva a
atividade contratada;

II - que apresentem melhores indicadores com relação à aptidão, à
habilitação, à experiência, à disciplina, à responsabilidade e ao grau
de periculosidade, apurados pelo poder público e registrados em
cadastro próprio.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 635/2 007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 635/2007, de autoria dos Deputa dos Weliton

Prado e Vanderlei Jangrossi, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
afixação de cartazes alertando sobre o uso das drogas em boates e
casas noturnas, 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° 635/2007
Torna obrigatória a afixação de cartazes nas boates e casas

noturnas alertando sobre os riscos do uso de drogas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É obrigatória a afixação, nas boates e ca sas noturnas, em

local visível, de cartazes alertando para os riscos decorrentes do uso
de drogas.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei su jeitará o infrator
ao pagamento de multa no valor de 100 Ufemgs (cem Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 3° - Esta lei entra em vigor sessenta dias apó s sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada,  Presidente -  Gilberto Abramo, relator -

Vanderlei Jangrossi - Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 670/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 670/2007, de autoria do Deputad o Gilberto

Abramo, que altera a Lei n° 13.408, de 21 de dezemb ro de 1999, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

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° 670/2007
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Altera a Lei n° 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe
sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público
do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 2° da Lei n° 13 .408, de 21 de

dezembro de 1999, o seguinte § 2°, passando seu par ágrafo único a
§1º:

“Art. 2° - (...)
§ 2° - A escolha de que trata o “caput” deste artig o só poderá recair

em nome de pessoa estrangeira em caso de vínculo ou de identidade
funcional ou ideológica do homenageado com o bem público a
nomear.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada,  Presidente -  Vanderlei Jangrossi, relator -

Gláucia Brandão - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 809/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 809/2007, de autoria do Deputad o Zé Maia, que

declara de utilidade pública a Casa Fraterna e Comunitária André
Luiz, com sede no Município de Conceição das Alagoas, 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° 809/2007
Declara de utilidade pública a entidade Casa Assistencial André

Luiz, com sede no Município de Conceição das Alagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
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Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto
Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.011/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.011/2007, de autoria do Deput ado Djalma

Diniz, que declara de utilidade pública a Associação Educacional, com
sede no Município de Araxá, 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° 1.011/2007
Declara de utilidade pública a Associação Educacional, com sede no

Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Educacional, com sede no Município de Araxá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.052/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.052/2007, de autoria do Deput ado Alencar da
Silveira Jr., que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de Cachoeira da
Prata, 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° 1.052/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa

Senhora de Fátima, com sede no Município de Cachoeira da Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de
Cachoeira da Prata.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.054/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.054/2007, de autoria do Deput ado Alencar da
Silveira Jr., que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Pedro Goes, com sede no Município de Itabirito, 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° 1.054/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Pedro Goes,

com sede no Município de Itabirito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária Pedro Goes, com sede no Município de Itabirito.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.060/2007
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.060/2007, de autoria do Deput ado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública o Clube de Idosos Amigos da
Vila Oeste - Ciavo -, 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° 1.060/2007
Declara  de utilidade pública o Clube de Idosos Amigos da Vila

Oeste - Ciavo -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clu be de Idosos

Amigos da Vila Oeste - Ciavo -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.061/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.061/2007, de autoria do Deput ado Gil Pereira,
que declara de utilidade pública o Instituto Ivan Guedes, com sede no
Município de Montes Claros, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.061/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Ivan Guedes, com sede no

Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Ivan Guedes,
com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.072/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.072/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação de Escola Estadual João Paulo II à
Escola Estadual de Revés do Belém, situada no Município de Bom
Jesus do Galho, 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° 1.072/2007
Dá denominação à escola estadual de Revés do Belém, situada no

Município de Bom Jesus do Galho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual João Paul o II a escola

estadual de Revés do Belém, situada na Avenida dos Eucaliptos, n°
100, no Distrito de Revés do Belém, no Município de Bom Jesus do
Galho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.074/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.074/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de Sabinópolis, foi aprovado em turno único, na forma
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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° 1.074/2007
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Sabinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor a Margaret

Barroso Pinto a escola estadual situada na Fazenda Santo Antônio, no
Município de Sabinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.077/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.077/2007, de autoria do Deput ado Fahim
Sawan, que declara de utilidade pública a Associação Evangélica
Irmãos Filadélfia, com sede no Município de Prata, 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° 1.077/2007
Declara de utilidade pública a Associação Evangélica Irmãos

Filadélfia, com sede no Município de Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Evangélica

Irmãos Filadélfia, com sede no Município de Prata.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.087/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.087/2007, de autoria do Deput ado Paulo
Cesar, que declara de utilidade pública a Vila Vicentina Padre Geraldo
Rezende, com sede no Município de Bambuí, 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° 1.087/2007
Declara de utilidade pública a entidade Vila Vicentina Padre Geraldo

Rezende, com sede no Município de Bambuí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Vila Vicentina

Padre Geraldo Rezende, com sede no Município de Bambuí.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.098/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.098/2007, de autoria do Deput ado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Instituição
Educacional Gabriela Mistral, com sede no Município de Araxá, 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
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.098/2007

Declara de utilidade pública a Instituição Educacional Gabriela
Mistral, com sede no Município de Araxá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ins tituição Educacional

Gabriela Mistral, com sede no Município de Araxá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.103/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.103/2007, de autoria da Deput ada Gláucia
Brandão, que declara de utilidade pública a Organização Não
Governamental Tênis para Todos, 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° 1.103/2007
Declara de utilidade pública a entidade Tênis para Todos, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Tênis para

Todos, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.104/2007
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.104/2007, de autoria da Deput ada Gláucia
Brandão, que declara de utilidade pública o Lar dos Idosos São João
Batista, com sede no Município de Ribeirão das Neves, 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° 1.104/2007
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos São João Batista, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Lar  dos Idosos São

João Batista, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.113/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.113/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação à escola estadual localizada no
Município de Francisco Sá, 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° 1.113/2007
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Francisco Sá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual São Gonça lo - EJA - a
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escola estadual localizada na Penitenciária de Francisco Sá, no
Município de Francisco Sá.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.117/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.117/2007, de autoria da Deput ada Ana Maria
Resende, que declara de utilidade pública a Associação Hope of the
Future - Esperança do Futuro, com sede no Município de Salinas, 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° 1.117/2007
Declara de utilidade pública a Associação Hope of the Future -

Esperança do Futuro, com sede no Município de Salinas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Hope of

the Future - Esperança do Futuro, com sede no Município de Salinas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.134/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.134/2007, de autoria do Deput ado Paulo
Cesar, que declara de utilidade pública a Associação Unida do Jardim
Laguna, com sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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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° 1.134/2007
Declara de utilidade pública a Associação Unida do Jardim Laguna,

com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Unida do

Jardim Laguna, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.136/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.136/2007, de autoria do Deput ado Rômulo
Veneroso, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Elion, 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° 1.136/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Elion, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária Elion, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Vanderlei

Jangrossi.



1830

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.140/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.140/2007, de autoria do Deput ado Fábio

Avelar, que declara de utilidade pública o Asilo Confrade Francisco
Venâncio Pereira, com sede no Município de São Francisco de Paula,
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° 1.140/2007
Declara de utilidade pública o Asilo Confrade Francisco Venâncio

Pereira, com sede no Município de São Francisco de Paula.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°– Fica declarado de utilidade pública o Asil o Confrade

Francisco Venâncio Pereira, com sede no Município de São Francisco
de Paula.

Art. 2°– Esta lei entra em vigor na data de sua pub licação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.337/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.337/2007, de autoria dos Depu tados Alberto
Pinto Coelho e Getúlio Neiva, que autoriza o Governo do Estado a
criar a Comenda Teófilo Otoni, 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
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.337/2007
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Institui a Comenda Teófilo Otoni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Comenda Teófilo Otoni, que tem como

finalidade homenagear pessoas e instituições que se tenham
dedicado ao desenvolvimento político, cultural, econômico e social das
regiões norte-nordeste de Minas Gerais, Vales do Jequitinhonha e do
Mucuri, e Norte de Minas.

Art. 2° - A Comenda Teófilo Otoni será concedida, a nualmente, pelo
Governador do Estado, em cerimônia realizada no dia 27 de
novembro, data de nascimento de Teófilo Benedito Otoni,
alternadamente, nos Municípios do Serro e de Teófilo Otoni.

§ 1° - Fora da data estipulada no “caput” deste art igo, a Comenda
Teófilo Otoni só poderá ser outorgada por motivo de força maior e a
juízo de seu conselho.

§ 2° - A primeira cerimônia de entrega da Comenda T eófilo Otoni
será realizada no Município do Serro.

Art. 3° - Os agraciados com a Comenda receberão med alha e
diploma assinado pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos
Municipais do Serro e de Teófilo Otoni, de acordo com o cerimonial
estabelecido pelo regimento interno.

Art. 4° - A relação dos agraciados, em número máxim o de trinta,
será publicada por decreto e deverá conter o nome completo, a
qualificação e os dados biográficos do indicado, além dos serviços por
ele prestados.

Parágrafo único - O nome dos agraciados, com sua identificação e
suas realizações, será inscrito em livro especial de registro, em ordem
cronológica.

Art. 5° - A Comenda Teófilo Otoni será administrada  por um
conselho a ser designado pelo Governador do Estado.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Vanderlei Jangrossi.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 18/7/2007, a seguinte
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comunicação:
Do Deputado Sebastião Costa notificando o falecimento do Sr. Paulo

de Oliveira Carvalho, ex-Deputado Estadual, ocorrido em Muriaé, em
15/7/2007. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE JULHO DE 2007

ATAS
ATA DA 27ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2007
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Arlen Santiago - Entrega de placa -
Palavras do Prefeito Municipal Athos Avelino - Exibição de vídeo -
Palavras do Reitor Paulo César Gonçalves de Almeida - Apresentação
musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Ademir Lucas - Almir Paraca -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlos
Pimenta - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Luiz Tadeu Leite - Ruy Muniz.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min,

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

Ata
- O Deputado 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 o Exmo. Sr.
Senador Eduardo Azeredo; a Exma. Sra. Renata Maria Paes de
Vilhena, Secretária de Planejamento, representando o Governador do
Estado, Aécio Neves; os Exmos. Srs. Cel. Mário Lúcio Alves de
Araújo, Chefe do Estado-Maior da 4ª Região Militar, representando o
Comandante da 4ª Região Militar e 4ª Divisão de Exército, Gen. João
Roberto de Oliveira; Prof. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor
da Unimontes; Athos Avelino, Prefeito Municipal de Montes Claros;
Vereador Coriolando Afonso, Presidente da Câmara Municipal de
Montes Claros; Deputado Federal Mário Assad Júnior, Secretário
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Municipal de Assuntos Institucionais de Belo Horizonte, representando
o Prefeito Municipal, Fernando Pimentel; Márcio Augusto Vasconcelos
Nunes, Diretor-Presidente da Copasa-MG; o jornalista Carlos
Lindemberg, Presidente do Centro de Cronistas Políticos e
Parlamentares - Cepo -; o Revmo. Sr. Pe. Silvestre, representando o
Arcebispo Arquidiocesano de Montes Claros, D. José Alberto; e o
Exmo. Sr. Deputado Arlen Santiago, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Deputado

Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional; João Antônio
Filocre Saraiva, Secretário Adjunto de Educação; Paulo César de
Oliveira, Diretor-Geral da revista “Encontro”; Ten.-Cel. Alexandre
Lucas, Coordenador da Defesa Civil do Estado; Odilon Pereira, Chefe
de Gabinete da Secretaria de Saúde; Agnaldo Mascarenhas, Chefe de
Gabinete da Secretaria de Esportes; Iran dos Reis, Vice-Presidente da
Federação do Comércio; Valmir Morais de Sá, Prefeito Municipal de
Patis e Presidente da Associação Mineira da Área Mineira da Sudene
- Amans -; Mílton Lucca de Paula, Presidente da Associação Mineira
de Rádio e Televisão - Amirt -; e Deputados Federais Humberto Souto
e Vitor Penido. Registramos também o recebimento de três
manifestações: da Deputada Elbe Brandão, Secretária Extraordinária
para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do
Norte de Minas; do Deputado Jairo Ataíde e da Deputada Ana Maria
Resende, manifestando seu pesar por não poderem fazer-se
presentes nesta reunião, em razão de compromissos previamente
agendados, e desejando pleno êxito no transcorrer desta solenidade.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Município de

Montes Claros pelo transcurso de seus 150 anos de fundação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
será interpretado por Regina Coelho, com acompanhamento de Maria
Sílvia Tonelli.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Arlen Santiago
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Exmos. Srs. Presidente da Assembléia Legislativa, que muito nos
honra por estar presidindo esta solenidade importante para Minas
Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; Senador da República e
amigo de Montes Claros, Eduardo Azeredo; Exma. Sra. Secretária de
Planejamento, Renata Vilhena, que neste ato representa o
Governador de Estado, Aécio Neves; Exmo. Sr. Cel. Mário Lúcio Alves
de Araújo, montes-clarense, Chefe do Estado-Maior da 4ª Região
Militar do Exército Brasileiro, representando aqui o Comandante da 4ª
Região, Gen. João Roberto de Oliveira; Magnífico Reitor da
Unimontes, Prof. Paulo César Gonçalves de Almeida; Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Montes Claros, Athos Avelino; Exmo. Sr.
Secretário Municipal de Assuntos Institucionais, Deputado Mário
Assad Júnior, neste ato representando o Prefeito Municipal de Belo
Horizonte, Fernando Pimentel; Exmo. Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Montes Claros, Vereador Coriolando Afonso; Exmo. Sr.
Presidente da Copasa-MG, Márcio Nunes; Exmo. Sr. Presidente do
Cepo, jornalista norte-mineiro Carlos Lindemberg; Revmo. Pe.
Silvestre, representando o Arcebispo Arquidiocesano de Montes
Claros, D. José Alberto; caro Secretário de Desenvolvimento
Regional, companheiro Presidente do PTB, Deputado Dilzon Melo;
Exmos. Srs. Deputados Doutor Viana, Bráulio Braz, Luiz Tadeu Leite,
Ruy Muniz, Getúlio Neiva, caro Deputado Carlos Pimenta, Deputado
Ademir Lucas, senhores e senhoras; Montes Claros é uma das Minas
de que falava Guimarães Rosa. Da distante Vila de Montes de
Formigas, feita cidade em 1857, resta a certeza de que o sertanejo é
mesmo um forte, como dizia outro gênio da literatura brasileira,
Euclides da Cunha. E só mesmo um povo forte, determinado, poderia
construir, enfrentando toda sorte de adversidade, uma cidade da
grandeza de nossa Montes Claros numa região, na época, tão
inóspita.

No cerrado dos pequis, símbolo de nossa região, surgiu a vila, que
se transformou em cidade e hoje é quase uma metrópole. Somos 340
mil almas, unidas num mesmo espírito de mineiridade. Uma
comunhão de sentimentos e de força de trabalho que fez da nossa
cidade a 5ª mais populosa de Minas, a 6ª em número de eleitores e a
12ª em arrecadação de impostos.
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Notável história de um povo valente, que, sem perder os traços
característicos de nossa gente, soube incorporar o conhecimento e a
tecnologia para criar uma economia pujante.

Foram muitos os construtores dessa cidade, pólo de uma região de
alto potencial, mas que, infelizmente, apresenta ainda altos índices de
pobreza.

Permitam-me fazer de Luiz Mílton Prates, jornalista, humanista e
Deputado Federal, o símbolo de nossa gente, por ter reunido em sua
vida traços tão marcantes de nossa gente, como a visão futurista, a
capacidade empreendedora e, acima de tudo, o amor à terra e às
suas coisas, um amor que fez dele um dos precursores da defesa do
meio ambiente, luta que se materializou na manutenção ambiental do
terreno onde hoje estão o nosso Parque Municipal Mílton Prates e o
jardim zoológico, áreas que são modelo de preservação ambiental e
de lazer de nossa gente, principalmente da mais humilde.

Luiz Mílton Prates é um exemplo a que podem juntar-se outros
milhares de homens e mulheres, nascidos montes-clarenses ou que
assim se fizeram, atraídos por uma cidade capaz de superações.

A saga do nosso povo é, sem dúvida, uma das mais belas histórias
mineiras. Ainda estamos longe do que sonhamos ser, mas é
impossível deixar de celebrar o que já avançamos. Hoje estamos
reconstruindo um sonho, sonho que se fez forte na década de 70, com
o espetacular crescimento econômico, fruto de um projeto ousado,
mas que, para frustração de muitos, não se sustentou, mas deixou
marcas profundas em nossa gente. Da frustração inicial tiramos a
força para a retomada.

Nas últimas décadas, baseados em experiências anteriores, temos
construído o nosso futuro em alicerces mais sólidos, com dedicação e
profundo sentimento de amor à cidade. Vamos trabalhando num
projeto sustentável, que tem como principal característica a união de
nossa gente. Já não somos exportadores de gente, mas, ao contrário,
um pólo de atração de inteligência e de força empreendedora.

Exemplo dessa nova época é a nossa Unimontes, centro de
excelência educacional, considerada a 2ª melhor universidade do
Brasil, pelo desempenho de seus alunos em exames de avaliação,
pelo fundamental papel dos funcionários e pela excelente
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administração do Reitor, petebista, Prof. Paulo César Gonçalves de
Almeida. A esse centro de excelência se somam inúmeras outras
faculdades particulares, como as Faculdades Santo Agostinho, a
Funorte, a Pitágoras, a Ibituruna e a Facit, que atraem milhares de
jovens em busca do ensino de qualidade e da perspectiva profissional
que a cidade oferece.

O ensino superior é a ponta de um processo de educação que
começa na infância, com a oferta de um ensino de qualidade nas
redes públicas estadual e municipal.

Montes Claros tem na Secretária de Educação, Vanessa Guimarães,
uma grande parceira, que soube compreender as dificuldades do
sistema e trabalha para a recuperação da rede física, com melhoria de
várias das nossas escolas e do projeto pedagógico.

Tais ações também se tornaram possíveis graças ao braço forte e
amigo dos funcionários da Superintendência Regional de Ensino, bem
instruídos pela Diretora Maria Salete de Souza Nether, que
conseguiram colocar escolas estaduais entre as melhores do País,
como a Francisco Sá e a Dom João Antônio Pimenta.

Não podemos esquecer-nos do apoio dos Assessores e Diretores da
Secretaria de Educação, como o conterrâneo João Filocre Saraiva, o
Gilberto Resende, o Felipe Stábile, a Maria Eliana Novaes e a Sônia
Andere, Andira e outros, que querem tão bem a Montes Claros.

Parceiro também é o Secretário de Saúde Marcus Pestana, que não
tem medido esforços para atender às nossas reivindicações, que,
diga-se de passagem, não são apenas de Montes Claros, mas de toda
uma região que tem em nossa cidade a referência para atendimento
médico. Dou destaque ao papel desempenhado por profissionais
como o Secretário Adjunto Marcelo Gouvea; o Assessor Júlio César
Vale; o Chefe de Gabinete Odilon Pereira, presente; o
Superintendente de Gestão de Finanças Eustáquio Amaral; o
Subsecretário de Vigilância Sanitária Felipe Caram; e o Presidente do
Cosems de Minas Gerais, Dr. Souto Júnior, entre outros.

É essa equipe que tem conseguido implementar as ações do Pró-
Hosp, que já viabilizou mais de R$20.000.000,00 e tem possibilitado
que alguns hospitais mantenham suas portas abertas, apesar da
irrisória tabela do SUS, que, durante o Plano Real, teve aumento em
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torno de 37%, enquanto insumos como energia elétrica,
comunicações e medicamentos subiram mais de 400%.

Essa distorção traz enormes dificuldades financeiras para quase
todos os hospitais do País, que recebem, por procedimentos médicos
que envolvem a vida humana, valores sempre inferiores aos custos.
Por isso, aproveito a oportunidade da presença de tantas lideranças
mineiras para pedir que todos se unam a fim de sensibilizar o governo
federal visando à correção dessa tabela, que assegurará aos hospitais
e médicos condições para a prestação de um serviço de melhor
qualidade aos mais necessitados.

Apesar dessas dificuldades, um atendimento de qualidade vem
sendo mantido com o apoio do governo de Minas, por meio de
investimentos que asseguraram a construção de dois prontos-
socorros, Aroldo Tourinho e o da Santa Casa, e a hemodiálise da
Fundação Dílson de Quadros Godinho, bem como a construção do
Centro Ambulatorial de Especialidades Médicas Tancredo Neves, do
Hospital Universitário, a ser inaugurado em agosto pelo Governador
Aécio Neves.

Esses melhoramentos, que permitem a Montes Claros apresentar
hoje um quadro bem diverso do de anos atrás, são resultado não de
atos isolados, mas de ação política madura dos poderes estadual e
municipal. Sob a coordenação do Secretário Danilo de Castro, Estado
e Prefeitura têm desenvolvido ações coordenadas, que trazem
benefícios diretos ao nosso povo e modernizam a cidade, que chega
aos 150 anos.

Temos, com certeza, um dos mais altos índices de saneamento
urbano, com atendimento de qualidade nos serviços de água e
esgoto, que chegam a mais de 90% de nossa população. Mas
continuamos trabalhando em busca de melhorias das condições
atuais e na preparação da estrutura de uma cidade que apresenta
índices impressionantes de crescimento.

A Copasa realiza, atualmente, um dos maiores investimentos de sua
história numa cidade do interior, ressaltando as competentes figuras
do Presidente e amigo de Montes Claros, Márcio Nunes; do Diretor de
Operação Norte, Márcio Kangussu; do Diretor de Meio Ambiente e
Novos Negócios, Carlos Gonçalves, de Montes Claros; e também do
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amigo e companheiro de partido do Prefeito de Montes Claros, Diretor
de Operação da Área Metropolitana, Juarez Amorim. Em parceria com
o Município, constrói a estação de tratamento de esgotos da cidade e
amplia a rede de captação com mais de R$140.000.000,00, com
excelência na obra, feita por empresa montes-clarense, como a
Cowan, do amigo Saulo Wanderley.

O crônico problema da segurança pública em nossa cidade vem
sendo enfrentado com energia. A Polícia Militar, com o Cel. Hely José
Gonçalves, Comandante da 3ª RPM, e o Maj. Franklin de Paula
Silveira, Comandante do 10º BPM, tem-se destacado em ações
repressivas e preventivas de combate à criminalidade, num esforço
integrado com a Polícia Civil, tão bem gerida pelo seu coordenador
regional, o Bel. Aluízio Mesquita.

Para enfrentar o desafio de se fazer uma cidade mais segura, aos
esforços dos policiais da ativa soma-se o apoio dos que hoje
compõem a União dos Militares Aposentados, tão bem comandada
pelo Cel. Zéder do Patrocínio.

Para o suporte à ação dos policiais, o governo de Minas e a nossa
Prefeitura de Montes Claros realizam investimentos maciços, que
resultaram na implantação do Centro de Internação do Adolescente -
CIA -, na construção de uma nova cadeia pública, na compra de
viaturas, armamentos e, principalmente, no aumento do efetivo
policial.

A forte presença do governo do Estado, em parceria com a
Prefeitura, beneficia também a área rural, através da Emater, hoje
presidida pelo Dr. José Silva Soares, profissional de alta sensibilidade
que colocou a empresa como a melhor empresa de extensão rural do
Brasil trabalhando em projetos, como o Pronaf, que geram emprego e
renda na nossa área rural. Estamos, enfim, enfrentando nossos
problemas, não com soluções paliativas que atendam vontades
pessoais de eventuais dirigentes ou grupos de poder.

A cidade tem atraído empresas que estão reformulando o parque
industrial e de serviços, como a Novo Nordisk, que investiu mais de
US$200.000.000,00 há pouco tempo e já começou a sua outra fase, e
a Hipolabor, além da usina de biodiesel, que poderá fazer com que
Montes Claros consiga uma das melhores colocações no “ranking” da
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arrecadação de impostos no Estado. A usina que está sendo
construída, de RS$75.000.000,0, é considerada a redenção do semi-
árido e integra a quarta fase de desenvolvimento do Município, sendo
a primeira a chegada da Rede Ferroviária Federal, seguida da
segunda, que consistiu nos incentivos trazidos à industrialização pela
Sudene e, mais recentemente, a terceira foi a estadualização da
Unimontes. Completamos agora a quarta fase, com a usina de
biodiesel.

A visão política e administrativa do Governador Aécio Neves,
juntamente com nosso Vice-Governador Antônio Augusto Anastasia,
está assegurando à nossa cidade investimentos necessários ao seu
crescimento, como os já mencionados R$140.000.000,00 da Copasa
e Prefeitura destinados ao saneamento básico; R$6.000.000,00 para a
construção de nova cadeia pública, a fim de diminuir o problema da
violência; R$7.000.000,00 para a construção da Av. Magalhães Pinto,
que começou esta semana; e vários outros recursos buscados junto
ao governo federal pelo Prefeito Athos Avelino, que está construindo
drenagens, avenidas e muitas outras obras. Com o apoio de nossa
bancada federal - Deputados Humberto Souto, Reginaldo Lopes,
Fernando Diniz, Márcio Reinaldo e outros - estará agora implantando
o Cefet também em Montes Claros.

Essa cidade vem sendo construída com a parceria do povo, de
clubes de serviços, como o Rotary e o Lions, das maçonarias, das
igrejas e também dos seus políticos, Prefeitos importantes que já não
estão conosco, como Alfeu Gonçalves de Quadros, Simeão Ribeiro
Pires, Antônio Lafetá Rebello e Mário Ribeiro Silveira. Atualmente, é
dirigida pelo médico sério, humanista, diligente, honesto, Athos
Avelino, que vem conseguindo alavancar parcerias importantes para
nossa cidade com o governo federal, sempre intermediadas pelo
amigo de Montes Claros Walfrido dos Mares Guia, e, principalmente,
com o governo estadual, com o grande Governador Aécio Neves,
sempre conseguindo grande melhoria da qualidade de vida da nossa
gente. A Câmara Municipal, por meio dos Vereadores do passado e
do presente, hoje tão bem presidida pelo companheiro Coriolando,
tem sido também uma parceira inconteste, das mais importantes.

Não podemos esquecer-nos de quem, pelo seu trabalho e pela
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capacidade de comunicação, faz de Montes Claros uma cidade
conhecida em todo o Brasil e também no exterior: são jornalistas,
como o Diretor da revista “Encontro”, Paulo César de Oliveira, Carlos
Lindemberg, Felipe Gabrich, Hélio Machado, Valdemar Soares,
Manoel Higino, Adriano Souto, Reginauro Silva, Luiz Ribeiro e tantos
outros profissionais respeitados, que fazem do jornalismo um
sacerdócio, sem, no entanto, esquecer-se de suas origens.

Mas ainda temos muito o que superar. Resta, porém, a certeza de
que já não estamos sós. Temos parceiros em nossos sonhos, que
começaram com a Lei nº 802, de 1857, que nos tornou, legalmente,
cidade.

Hoje contamos com a presença de todos vocês, nossos
companheiros Deputados, principalmente os que formam a bancada
do Norte. Estamos aprendendo essas lições que o Governador Aécio
Neves nos ensina com tanta maestria em suas parcerias de sucesso,
principalmente com o Prefeito de Montes Claros e com o povo de
nossa cidade. A bancada do Norte de Minas tem-se postado unida. A
exemplo disso, estamos aqui com os Deputados Gil Pereira, Carlos
Pimenta, Luiz Tadeu Leite, Ruy Muniz e Ana Maria Resende - que não
pôde estar presente -, além do Deputado Paulo Guedes e da
Secretária e Deputada Elbe Brandão. Temos afastado as possíveis
divergências políticas que devem acontecer em uma época de eleição
para trabalharmos unidos a fim de que todos consigamos fazer com
que a cidade de Montes Claros seja cada dia mais importante para o
nosso Estado e o Brasil. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - O Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da

Assembléia Legislativa, e o Deputado Arlen Santiago, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem, farão a entrega ao
Sr. Athos Avelino, Prefeito de Montes Claros, de placa alusiva a esta
homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Entre montes de
xisto calcário com pouca vegetação, surgiu, no sertão mineiro, em
1768, o Arraial das Formigas. Em 1831, o arraial foi elevado a Vila de
Montes Claros de Formigas, passando a cidade de Montes Claros em
1857. Jóia incrustada no Norte do Estado, Montes Claros
desenvolveu-se primeiramente com a chegada da Rede Ferroviária
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Federal, depois com a chegada da Sudene e, mais recentemente,
com a estadualização da Unimontes, uma das melhores universidades
do País. Hoje seu crescimento está associado ao biodiesel, promessa
de progresso para o semi-árido e de preservação para o meio
ambiente. A homenagem do Parlamento mineiro a essa cidade que
muito orgulha nossa gente pelos seus 150 anos.”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Prefeito Athos Avelino

Boa-noite a todos. Na pessoa do Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ao
qual agradecemos a deferência especial em presidir esta solenidade,
saúdo: Eduardo Azeredo, Senador da República, que também nos
honra e qualifica esta reunião; Renata Vilhena, Secretária de
Planejamento e Gestão, representando o Governador Aécio Neves;
Prof. Paulo César, timoneiro da Unimontes, nossa principal parceira;
Cel. Araújo, nosso conterrâneo montes-clarense e Chefe do Estado-
Maior do Exército Brasileiro, representando o Gen. Oliveira,
Comandante da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro; Vereador Cori
Ribeiro, Presidente da Câmara, demais Vereadores presentes; Vice-
Presidente Guila Ramos; Márcio Nunes, Presidente da Copasa; ilustre
representante do Prefeito Fernando Pimentel, Deputado Federal Mário
Assad Júnior, de quem tive o privilégio de ser colega na Câmara
Federal; companheiro e amigo Carlos Lindemberg, grande jornalista e
ilustre conterrâneo; Pe. Silvestre, representando D. José Alberto,
querido Arcebispo Metropolitano de Montes Claros; querido Deputado
Arlen Santiago, ilustre autor do requerimento; Deputados Carlos
Pimenta, Gil Pereira, Luiz Tadeu Leite, Ruy Muniz e demais
Deputados que ilustram e engrandecem esta reunião; Deputados
Federais Humberto Souto e Genival Tourinho; ilustre Deputado Dilzon
Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana;
Prof. João Filocre, Secretário Adjunto de Educação; Walmir Morais,
Presidente da Amans e Prefeito de Patis; Paulo Elisiário, Presidente
do PPS, em cuja pessoa saúdo os demais partidos políticos
presentes; dirigentes de diversas entidades de classe; empresários,
empresárias; imprensa; Paulo César de Oliveira; companheiros da
administração municipal; companheiros de trabalho; queridos
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conterrâneos; amigas e amigos.
Impossível falar em Montes Claros sem exaltar os grandes homens

e mulheres que construíram, protagonizaram, enredaram e
escreveram a sua história, que ergueram suas obras, que a
edificaram, formaram a base sólida desse futuro promissor.

Homens e mulheres que nos provocam veneração, diante dos quais
nos quedamos reverentes como às belezas do universo: a
exuberância da cachoeira, a solidez portenta e vigorosa da montanha
e a sutileza da lua de outono a tornar mais claros os montes do Norte.

Parodiando o pensador e filósofo Will Durant, podemos afirmar que
muitos de nós não passamos de promissores talentos e que devemos
apenas curvar-nos à memória dos verdadeiros construtores da história
e feitores do progresso.

A verdadeira história de Montes Claros não se limita às trilhas, aos
trilhos ou aos asfaltos, às eleições e muito menos às querelas; nem ao
seu crescimento nem à frieza dos números, mas, sobretudo, às
duradouras contribuições de valorosos personagens para a soma da
civilização e da cultura dos sertões e das veredas.

A história é palco da peleja entre ideários sonhadores contra a
indiferença da matéria e dos mistérios do espírito; da luta para
desbravar, dominar, construir, fazer e preparar o futuro que vivemos e
o futuro que plantamos - homens e mulheres que, da pedra bruta, das
areias e dos montes claros, esculpiram formas que enobrecem e
moldam os norte-mineiros em exemplos de grandeza, honra, nobreza,
caráter, força de vontade, dignidade e sabedoria, fecundos qualitativos
que permitem à sesquicentenária Montes Claros viver e sonhar,
sonhar com vidas mais altas. Permitem poetar, cantar, pintar, tocar,
trovar, ensinar, criar, politicar, desbravar o mundo, dar exemplo; aliás,
a dar exemplo como nesta solene reunião de montes-clarenses -
montes-clarenses  por  certidão,  opção e admiração, todos de
coração -; a dar exemplo pelos seus homens públicos, nesta Casa do
povo e para o povo, onde se adota a posição das idéias, e não as
idéias da posição, primário de outro grande mineiro construtor de
idéias e escultor de ideais: Milton Campos.

Aos membros desta Casa, aos legítimos representantes do Norte de
Minas, de Montes Claros e, em especial, ao ilustre Deputado Arlen



1844

Santiago, autor da proposta para este histórico encontro, com o apoio
de seus pares, o mais profundo e sincero agradecimento de Montes
Claros, de sua gente do ontem e do hoje.

Reverenciar, comemorar e festejar os 150 anos de Montes Claros é
contemplar seus construtores, aquecer nas mais profundas e ardentes
flamas de seus idealizadores e reconquistar o êxtase da vida dos que
já se foram e tão ricos tesouros nos legaram; tesouros como homens
e mulheres que desta tribuna ajudam a escrever uma nova história
para Montes Claros - dignas mulheres, honrosos homens, sapientes
representantes de nossa terra.

Homens e mulheres conscientes de que a cadeira não faz o
parlamentar - aliás, nunca o fez -, mas, sim, caracteriza, evidencia,
distingue, entre todos, lembra a responsabilidade da missão, a altura
do entendimento ético e o peso da tradição duas vezes secular. É
como a farda, a bandeira, o símbolo, os sinais exteriores de uma força
e de uma cultura históricas, sistemáticas num plano uniforme de ação
comum. Para o bem comum!

Exmo. Presidente Alberto Pinto Coelho, membros da Mesa,
Deputados, senhoras e senhores, hoje é o Dia de Minas; hoje é o dia
de todos nós, mineiros, tempo de, mais do que nunca, reverenciarmos
o passado, prestarmos honras à história, enaltecermos a Justiça! Com
justiça, simbolicamente Mariana é a Capital do Estado, ato de
respeito.

Todavia, hoje também é dia dos filhos de Matias Cardoso, dos norte-
mineiros que reconhecem e valorizam o papel de Mariana, mas têm
auto-estima, querem e lutam para que a nossa região também tenha a
parte que lhe cabe nesta história.

O Movimento Catrumano, pela proposta de emenda à Constituição
em trâmite nesta Casa, reivindica a instituição do Dia dos Geraes.
Defende a eqüidade, a valorização da figura histórica de Matias
Cardoso, do papel fundamental do Norte de Minas na constituição do
Estado. Prega a justiça.

A proposta de emenda à Constituição, senhoras e senhores, reedita
o Dia de Minas, mantendo as comemorações em Mariana neste 16 de
julho, acrescentando uma nova data, em dezembro, para a também
justa reverência aos Geraes, à sua história, à sua gente.
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Em Montes Claros, uma nova história já começou. Vamos, juntos,
escrever a nova história de Minas Gerais. História que faça valer a
justiça e que una definitivamente as Minas e os Geraes.

E é este o presente que Montes Claros, Sr. Presidente, síntese do
Sertão dos Geraes, tanto deseja e espera desta Casa das Minas e
dos Geraes.

Sr. Presidente, Deputados, senhoras e senhores, mais uma vez
agradeço a V. Exas. a homenagem, a deferência e ratifico a alegria e
o prazer deste encontro, pois estar nesta Casa é fazer história. É
reviver grandes acontecimentos, é respirar justiça, é penetrar nos
mais profundos sentimentos de mineiridade, de norte-mineiro, de
montes-clarense. É abrir o grande livro dos mineiros e encontrar, em
cada referência a Montes Claros, em cada biografia da
sesquicentenária história, exemplos que reacendem as velas da
esperança, apelo constante ao “abre-te, Sésamo!” para os Campos
Elísios de um futuro ainda melhor, promissor e mais justo. Muito
obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional.
- Procede-se à exibição do vídeo. No decorrer da exibição do vídeo,

o Prefeito Athos Avelino procede a entrega de presente ao Sr.
Presidente e à Secretária Renata Vilhena

Palavras do Reitor Paulo César Gonçalves de Almeida
Estimado Presidente da Assembléia Legislativa, caríssimo amigo

Deputado Alberto Pinto Coelho Júnior; estimado amigo Senador
Eduardo Azeredo; estimada Secretária de Planejamento e Gestão,
Dra. Renata Maria Paes de Vilhena, aqui representando o Governador
Aécio Neves, ela que é madrinha da Unimontes; caríssimo
conterrâneo Cel. Mário Araújo, que aqui representa o Exército
Brasileiro; estimado amigo e professor da Unimontes, emprestado ao
Município de Montes Claros, Athos Avelino; caríssimo Secretário
Municipal de Assuntos Institucionais Mário Assad Júnior, que aqui
representa o Prefeito Fernando Pimentel; estimado Presidente da
Câmara de Montes Claros, Vereador Cori Ribeiro; estimado amigo e
autor do requerimento que deu origem a esta solenidade, Deputado
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Arlen Santiago; estimado Presidente da Copasa, Dr. Márcio Nunes;
caríssimo amigo jornalista Carlos Lindemberg; estimado Pe. Silvestre,
que aqui representa D. José Alberto Moura, Arcebispo Metropolitano
de Montes Claros; estimados Deputados; estimadas autoridades;
amigos e amigas de Montes Claros e da Unimontes aqui presentes.

Não poderíamos deixar de nos manifestar, ainda que brevemente, e
dizer da honra e do orgulho de a Unimontes de ter Montes Claros
como sua sede. Mais que orgulho, a certeza de que temos muito a ver
com a história desses 150 anos, na formação da cultura, da economia,
da política, do desenvolvimento dessa cidade. Uma cidade, hoje sim,
universitária, com quase 20 mil alunos matriculados, dos quais 6 mil
na Unimontes. Em Montes Claros temos a maior parte dos
colaboradores da Unimontes, que tem o nome dessa cidade com
muito orgulho, e hoje já extrapola o Norte, chegando ao Vale do
Jequitinhonha, ao Mucuri, ao Noroeste e à região central. Unimontes
que não é mais só nem dos montes, nem dos claros, mas das Minas e
também dos Gerais. Tenho a honra de ter sucedido pessoas tão
ilustres, que contribuíram com a história dos nossos Montes Claros, a
partir de João Valle Maurício, Raimundo Poincaré Deusdará,
Fernando Dias Costa, Raimundo Avelar, José Geraldo Drumond. É
importante, sim, dizer que nós, da Unimontes, também neste ano
comemoramos 45 anos de história, história que, na verdade, começou
nesta Casa, a partir da Lei n° 2.615, de 14/5/62, d e autoria de um
Deputado norte-mineiro, bocaiuvense, jurista dos mais respeitados,
Cícero Drumond. Unimontes que se orgulha de ter Deputados que
hoje abrilhantam e são destaques do Parlamento mineiro e que dela
são egressos. Citamos aqui, de memória - espero que ela não falhe -,
o Deputado Doutor Viana, 1°-Vice-Presidente desta C asa, médico
egresso da Unimontes; Deputado Ruy Muniz, médico egresso da
Unimontes; Deputado Carlos Pimenta, médico egresso da Unimontes;
Deputado Luiz Tadeu Leite, que lá fez Direito; Deputada Ana Maria
Resende, que fez Pedagogia; Deputada Elbe Brandão, que além de
aluna é também professora, hoje emprestada ao governo de Minas; e
o Deputado Arlen Santiago, que tem dois cursos - Direito e Medicina -
e só não completou o terceiro, de Ciências Sociais. Esses destaques,
sem contar a magistratura - e aqui vemos pessoas que lá foram
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destaques e que hoje são destaques em todo o Brasil -, nos fazem
orgulhosos dessa universidade, que é a segunda melhor avaliada no
Brasil nem por isso dorme em berço esplêndido, sabendo que há
muito ainda por se construir, há muito o que ser feito. Estamos
fazendo, sim, com o apoio do Governador Aécio Neves. Estamos
também construindo um novo tempo na educação superior pública em
Minas Gerais, a partir da capital do sertão, a partir da capital dos
Gerais, que é Montes Claros. Parabéns a nós, montesclarenses; a
nós, que estamos construindo uma universidade que é, de fato,
orgulho para todos. Queremos mais uma vez saudar a Casa do povo
mineiro, que tem ajudado a nossa universidade e Montes Claros a
construir bons e venturosos tempos. Muito obrigado a todos e a todas.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a canção “Amo-te

muito”, de João Chaves, que será apresentada por Regina Coelho,
com o acompanhamento de Maria Sílvia Tonelli, e logo após a
Orquestra de Rabecas do Sertão, que apresentará as músicas “Xô,
meu sabiá”, “Soldado não manda fogo”, “Cecília, meu bem” e “O sol e
a lua”.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Importante cidade de Minas, que abriga a segunda melhor
universidade do País, Montes Claros, a metrópole de todo o Norte de
Minas, dispõe de inúmeros motivos para comemorar seus 150 anos
de emancipação política. Com um passado de ricas e únicas
tradições, um presente de pujante desenvolvimento e um futuro que já
se anuncia, consolida seu importante papel no Estado, na região e no
País. Terra do pequi e da carne-de-sol, que cultiva o folclore e a
música popular ao mesmo tempo que a música clássica, mostrando-
se um grande centro médico, de serviços, de indústrias e negócios
agropecuários, sua história remonta, na verdade, ao século XVIII.
Tudo começou com um bandeirante, Antônio Gonçalves Figueira, que
transformou uma sesmaria na Fazenda Montes Claros. Logo depois,
os currais de gado ajudavam a povoar a região e a abastecer com sua
carne a alimentação das Minas, durante o Ciclo do Ouro. Vêm dessa
época o futuro nome da cidade e sua permanente vocação para a
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pecuária. Mas, antes, foi um povoado e um arraial, com o nome de
Montes Claros das Formigas, elevado a vila em 1831 e, finalmente, a
cidade. No século XX, a Estrada de Ferro Central do Brasil chegava a
Montes Claros, poucos anos depois da luz elétrica. A cidade passou a
ficar mais perto do mundo, comunicando-se melhor e mais
rapidamente com a Capital e o resto do Brasil. Criavam-se mais
oportunidades de crescimento. Com a Sudene, foi despertada uma
nova vocação: a indústria. O transporte rodoviário sucede ao
ferroviário, e inaugura-se o aeroporto, atendido hoje por linhas aéreas
regulares. Cidade universitária e prestadora de serviços, referência no
setor de saúde, conta com diversas instituições de ensino,
destacando-se a Unimontes, freqüentada predominantemente por
alunos da região. O mais importante é que 80% dos formandos
permanecem no Norte do Estado, trabalhando e impulsionando seu
desenvolvimento. A vida cultural mostra uma animação ímpar, com
grandes eventos, entre eles as festas de agosto, dos Catopês, dos
Caboclinhos e da Marujada. Por outro lado, abriga o Conservatório
Lorenzo Fernandez, grande destaque no ensino musical, e o grupo
Banzé, freqüentemente exibindo pelo exterior o canto e a dança do
Norte de Minas. Pólo cultural, alimentando todas as artes, Montes
Claros deu ao País os talentos de Cyro dos Anjos, Darcy Ribeiro, Yara
Tupinambá, Beto Guedes, Tino Gomes, Mestre Zanza, Mestre
Nenzinho, Marina Silva, Zezé Colares, Zé Coco do Riachão,
Konstantin Christoff, Pedro Santos, Toninho Rebello e João Chaves,
entre tantos outros. Metrópole orgulhosa do sertão, segue dando
exemplo ao Brasil com as obras de saneamento da Copasa que, em
breve tempo, resultarão na importante marca de 100% dos esgotos
tratados. O desenvolvimento sustentável pela tecnologia aliada ao
agronegócio torna-se um passaporte para o futuro da cidade, com a
criação, em curso, do novo parque tecnológico. Novos capítulos desta
história de sucesso irão somar-se a este século e meio de um
Município cheio de oportunidades, capaz de oferecer a seus cidadãos
modernidade e diversidade, sem se descuidar de uma belíssima
tradição. A todos os montes-clarenses aqui presentes, aos seus
líderes municipais e especialmente à grande e atuante bancada
montes-clarense desta Casa, a nossa homenagem. Parabéns, Montes
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Claros! Muito obrigado.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta os agradecimentos pela
honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a
reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 17, 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 17/7/2007.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/7/2007

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

ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente
- Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Lafayette de
Andrada; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
457/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº
1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 566/2007; aprovação
com as Emendas nºs 1 e 3; prejudicialidade da Emenda nº 2 -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 708/2007; aprovação com
as Emendas nºs 1 e 2 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
752/2007; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.221/2007; aprovação - Encerramento.

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

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - 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 - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco
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- Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise
- Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - 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 20h11min, 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
votação da matéria constante na pauta, uma vez que não há matéria a
ser apreciada na 1ª Fase.

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

reunião os Projetos de Lei nºs 11, 41, 76, 153, 172, 328 e 1.337/2007,
apreciados na reunião ordinária realizada hoje, à tarde, e os Projetos
de Lei nºs 1.016 e 1.182/2007, que, na referida reunião, receberam
emendas e retornaram, respectivamente, às Comissões de Cultura e
de Fiscalização Financeira para parecer.

Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette

de Andrada, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que
a Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2007 seja apreciada em
último lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 457/2007, da Deputada
Ana Maria Resende, que cria a Notificação Compulsória da Violência
contra o Idoso e a Comissão de Monitoramento da Violência contra o
Idoso. 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
1, apresentado pela Comissão de Justiça. 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, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. 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 457/2007 na forma do Substitutivo nº 1, com
a Emenda nº 1. À Comissão do Trabalho.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 566/2007, do Deputado
Fábio Avelar, que dispõe sobre a política estadual de estímulo à
construção de barragens e de desenvolvimento econômico das
regiões dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e Norte de Minas. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente
opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de
Justiça, e com a Emenda nº 3, que apresenta, e pela rejeição da
Emenda nº 2, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da
Comissão de Justiça, e com a Emenda nº 3, da Comissão de Meio
Ambiente, e pela rejeição da Emenda nº 2, da Comissão de Justiça.
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 3. As Deputadas e os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Emenda nº 3, fica
prejudicada a Emenda nº 2. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o



1852

Projeto de Lei n° 566/2007 com as Emendas nºs 1 e 3 . À Comissão de
Meio Ambiente.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 708/2007, do Deputado
Padre João, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo às
Culturas da Floricultura e Horticultura e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. As Comissões de Política
Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do
projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Justiça. Em
votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas n°s 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
708/2007 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Política
Agropecuária.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 752/2007, do Deputado
Sargento Rodrigues, que altera o art. 1º da Lei n° 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. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. As
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira
opinam pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão
de Justiça. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As Dep utadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 752/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão de Administração
Pública.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.221/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de São Vicente de Minas o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
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Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Fiscalização Financeira.

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

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição
e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para
as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 18, às 9 e às 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/7/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Getúlio Neiva;
aprovação - Inexistência de quórum especial para votação de
proposta de emenda à Constituição - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 11/2007; apresentação da Emenda nº 1;
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda;
aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 2º
turno, do Projeto de Lei nº 41/2007; aprovação na forma do vencido
em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 386/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 635/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 670/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em turno
único, do Projeto de Lei nº 1.070/2007; encerramento da discussão;
votação do projeto, salvo emendas e subemendas; aprovação;
votação das emendas e das subemendas com parecer pela
aprovação; aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 7, 21 a 24,
30, 40, 48, 81, 118, 119, 123 a 129, 132, 137 a 139, 141, 159, 162,
163, 174, 188, 201 e 202; votação das emendas com parecer pela
rejeição; rejeição - Questão de ordem; homenagem póstuma -
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Declaração de voto - Questões de ordem - Chamada para verificação
de quórum; existência de quórum especial para votação de proposta
de emenda à Constituição - Votação, em 1º turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 19/2007; votação nominal do Substitutivo nº
1; aprovação; declaração de voto - Questão de ordem - Discussão e
Votação de Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei nºs 11, 41, 76, 153, 172, 328, 386, 635, 670, 1.337
e 1.070/2007; aprovação - Questões de ordem - Encerramento.

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

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura -
Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano
- Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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
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- 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)
2ª Fase

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

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

reunião os Projetos de Lei nºs 457, 566, 708, 752 e 1.221/2007,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

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

Neiva solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 1.070/2007 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Presidência verifica, de plano, que, nos termos da Decisão Normativa
da Presidência nº 7, não há quórum especial para votação de
proposta de emenda à Constituição, mas o há para a apreciação das
demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 11/2007, do
Governador do Estado, que altera o § 3º do art. 16-B da Lei nº 7.772,
de 8/9/80, que dispõe sobre a proteção, a conservação e a melhoria
do meio ambiente. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 11/2007

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 14 da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“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 adoção de medidas que produzam
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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.”.”.

Sala das Reuniões, 18 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: A emenda ora apresentada visa a incluir na norma em

vigor desde 1980, como fator relevante para o balizamento das ações
do governo estadual, a execução de ações que produzam a redução
do efeito estufa. Trata-se de uma adequação do texto legal às
mudanças sociais e tecnológicas havidas em nossos dias, pois a
questão do aquecimento global, hoje premente, não se inseria entre
as preocupações dos legisladores naquela data. A emenda
apresentada, de natureza principiológica, não gera aumento de
despesas no projeto do Governador do Estado nem exige alterações
na estrutura administrativa, não invadindo a esfera da iniciativa
privativa do titular do Poder Executivo. Assim, solicitamos o apoio dos
nossos ilustres pares à sua aprovação.

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 Agostinho Patrús Filho, que recebeu o n° 1, e
que, nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento In terno, será
submetida à votação independentemente de parecer. Em votação, o
projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a apro vam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 11/2007 com a
Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 41/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar o
imóvel que especifica com o América Futebol Clube. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido no 1° turno. Em discussão, o projeto. Não h á oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 41/2007 na forma do vencido em 1º turno. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 386/2007, do Deputado
Sebastião Helvécio, que autoriza o Poder Executivo a doar o terreno
que especifica à Associação Comunitária Vida e Trabalho, no
Município de Peçanha. 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 386/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 635/2007, dos
Deputados Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da afixação de cartazes que alertem sobre o uso de
drogas em boates e casas noturnas. A Comissão de Saúde 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 635/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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
Administração Pública 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 670/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.070/2007, do
Governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2008 e



1858

dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 12, 131, 136, 158,
171 e 208 e as subemendas que receberam o nº 1 às Emendas nºs 7,
21 a 23, 48, 81, 118, 125 a 129, 138, 139, 159, 162, 163, 201 e 202; e
pela rejeição das Emendas nºs 1 a 6, 8 a 11, 13 a 20, 25 a 29, 31 a
39, 41 a 47, 49 a 80, 82 a 117, 120 a 122, 130, 133 a 135, 140, 142 a
157, 160, 161, 164 a 170, 172, 173, 175 a 187, 189 a 200 e 203 a 207,
ficando prejudicadas as emendas que receberam subemendas e as
Emendas nºs 24, 30, 40, 119, 123, 124, 132, 137, 141, 174 e 188. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas e subemendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 12,
131, 136, 158, 171 e 208 e as subemendas que receberam o nº 1 às
Emendas nºs 7, 21 a 23, 48, 81, 118, 125 a 129, 138, 139, 159, 162,
163, 201 e 202. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a
aprovação das Emendas nºs 12, 131, 136, 158, 171 e 208 e das
subemendas que receberam o nº 1 às Emendas nºs 7, 21 a 23, 48,
81, 118, 125 a 129, 138, 139, 159, 162, 163, 201 e 202, ficam
prejudicadas as Emendas nºs 7, 21 a 24, 30, 40, 48, 81, 118, 119, 123
a 129, 132, 137 a 139, 141, 159, 162, 163, 174, 188, 201 e 202. Em
votação, as Emendas nºs 1 a 6, 8 a 11, 13 a 20, 25 a 29, 31 a 39, 41 a
47, 49 a 80, 82 a 117, 120 a 122, 130, 133 a 135, 140, 142 a 157, 160,
161, 164 a 170, 172, 173, 175 a 187, 189 a 200 e 203 a 207. As
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em turno
único, o Projeto de Lei nº 1.070/2007 com as Emendas nºs 12, 131,
136, 158, 171 e 208 e as subemendas que receberam o nº 1 às
Emendas nºs 7, 21 a 23, 48, 81, 118, 125 a 129, 138, 139, 159, 162,
163, 201 e 202. À Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, gostaria de propor a

V. Exa. que, no meio desta tão importante reunião, fizéssemos um
minuto de silêncio em memória das vítimas da tragédia que
consternou todo o País, a maior tragédia aérea da nossa história, e



1859

em solidariedade a seus familiares. Gostaria que guardássemos esse
minuto de silêncio e orássemos em favor das famílias que perderam
seus entes queridos, entre os quais se inclui um parlamentar.

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem
suscitada pelo Deputado Vanderlei Miranda, solicita a todos um
minuto de silêncio em homenagem às vítimas do desastre aéreo
ocorrido em São Paulo, na noite de ontem.

- Procede-se a homenagem póstuma.
Declaração de Voto

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, também quero deixar, em
nome do PT, a nossa solidariedade às famílias das pessoas que
perderam a vida nesse acidente. Quero ainda registrar o nosso voto
favorável ao projeto da LDO. Como membro da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, participei ontem de um bom
debate. O relator, Deputado Sebastião Helvécio, escolheu uma nova
metodologia de discussão em relação à LDO. No nosso entendimento,
seria mais correto e melhor para o planejamento das políticas públicas
e para priorizar as metas de Minas Gerais começarmos a debater o
PPAG, que é para quatro anos, depois a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e, em seguida, a Lei Orçamentária. No nosso
entendimento, nessa ordem, teríamos com clareza as definições
gerais de planejamento, a quantificação e as metas orçamentárias.
Votamos a LDO, e, de acordo com o nosso ponto de vista, ela não
ficará completa, porque o PPAG ainda entrará em discussão no
segundo semestre. Depois, será votada a Lei Orçamentária. As
Bancadas do PT e do PCdoB apresentaram aproximadamente 160
emendas, fruto de trabalho, de estudo e de relacionamento com os
movimentos sociais, principalmente por meio da Comissão de
Participação Popular, cujo Presidente é o Deputado André Quintão.
Enfim, foram estudados os vários temas afetos à sociedade, para que
a LDO refletisse o rosto do povo de Minas Gerais e para que as
diretrizes pudessem efetivamente corresponder, em termos
orçamentários, às políticas públicas, especialmente nas áreas de
saúde, de educação, de assistência e de inclusão social, de geração
de emprego e de segurança, a fim de proporcionarmos o
desenvolvimento a Minas Gerais, como acontece atualmente no
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Brasil, onde, somente neste primeiro semestre, um milhão de
empregos foram gerados, com carteira assinada. E esse número
poderá dobrar até o final do ano, demonstrando que o Brasil entrou
nos trilhos do desenvolvimento e poderá crescer além dos 4,5%.

Minas Gerais também caminha em direção ao crescimento e
desenvolvimento, quebrando recordes na geração de empregos.
Desde 1992 não conseguíamos atingir o número alcançado neste
primeiro semestre, que foi de 186 mil novos empregos. A LDO
também apresenta diretrizes para a promoção do desenvolvimento
sustentável e para a inclusão social no Estado.

A nossa Bancada estudou e aperfeiçoou a legislação com várias
emendas. Compreendemos a dinâmica e a metodologia adotada pelo
relator ao deixar que a maioria delas seja apreciada em um segundo
momento, no PPAG. Registro a emenda do Deputado Paulo Guedes
relativa à contrapartida dos Municípios. Pede-se a redução dessa
contrapartida no que diz respeito aos projetos e convênios firmados
pelos governos federal e estadual, para que os Municípios,
principalmente os com IDH abaixo de 0,7, possam efetivamente ter
condições de captar recursos e também de realizar as suas obras. Os
Municípios mais pobres de Minas Gerais poderiam contribuir com uma
contrapartida de até 5%, a exemplo do que fez o governo federal na
atual LDO. Os recursos do PAC terão um percentual de contrapartida
que varia de 0,1% a 20%, por parte dos Municípios do Brasil e de
Minas Gerais.

Parabenizo a Comissão, a relatoria e principalmente a nossa
Bancada, que se esforçou, refletindo o pensamento da sociedade e
dos movimentos sociais organizados, para aperfeiçoar a LDO e
contribuir com metas e diretrizes, priorizando as políticas públicas que
proporcionam um avanço a Minas Gerais, seguindo a linha da
inclusão social e do desenvolvimento. A LDO foi aperfeiçoada para ter
o rosto do nosso Estado e, principalmente, promover a inclusão dos
mais pobres em um processo de transformação social.

Questões de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, neste momento, eu e o

Deputado Luiz Tadeu Leite tivemos conhecimento de que, nessa
tragédia ocorrida em São Paulo envolvendo um avião da TAM, no
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Aeroporto de Congonhas, estavam a bordo dois ilustres montes-
clarenses, que vinham realizando um grande trabalho - um deles é o
Dr. Fábio -, ambos ligados ao Grupo Coteminas-Cotenor, do Vice-
Presidente da República, José Alencar. Essas pessoas têm tradição
em nossa cidade. Ficamos muito tristes, não apenas por esses dois
montes-clarenses, mas também pelas outras quase 180 vítimas do
trágico acidente ocorrido ontem, no Aeroporto de Congonhas. Sr.
Presidente, além do minuto de silêncio que fizemos nesse momento
de dor e de havermos registrado, com tristeza, a presença dessas
duas ilustres figuras montes-clarenses no vôo, é importante também
que chamemos a atenção do Poder Legislativo de Minas Gerais para
o que está ocorrendo no sistema viário brasileiro. Temos aí a CPI do
Apagão, e, pela televisão, acompanhamos um verdadeiro jogo de
empurra-empurra, em que se coloca a culpa nas aeronaves, nos
pilotos, no sistema dos aeroportos brasileiros, nos controladores de
vôo. A verdade, no entanto, é que o povo brasileiro se encontra
absolutamente à mercê da sorte. O governo, em posição firme, tem de
esclarecer toda essa situação à sociedade. A propósito, é importante
que o governo mineiro aja firmemente com relação ao Aeroporto da
Pampulha, que não comporta mais o tráfego de aeronaves grandes, o
que ainda está acontecendo. Está correto o Governador Aécio Neves
ao transferir para o Aeroporto de Confins toda aquela estrutura. A
princípio, houve reações. O Aeroporto da Pampulha é adequado
apenas para aeronaves pequenas e de médio porte; jamais para
grandes aeronaves. Neste momento, manifestamos nosso pesar,
nossa dor, nosso sentimento pela perda dos dois montes-clarenses e
dos outros 180 brasileiros mortos no trágico acidente de ontem.
Rezamos a Deus para que o governo encontre logo uma solução para
o problema. Não é possível conviver, todos os anos, com acidentes
dessa proporção. No ano passado, foi uma aeronave da Gol e, agora,
uma da TAM que se acidentou. Os brasileiros que utilizam o
transporte aeroviário precisam de segurança. Neste momento,
demonstramos não apenas nossa dor, mas também nossa revolta
pela morosidade e pela incompetência de tantas pessoas que não têm
dado segurança a milhões de brasileiros que voam todos os anos no
País. Queremos que o governo brasileiro, de maneira especial - ainda
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há tempo -, dê atenção ao Aeroporto da Pampulha, que não se presta
mais ao movimento que vem tendo nos dias de hoje. Ainda há tempo.
Muito obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Quero secundar o pronunciamento
que acaba de fazer o Deputado Carlos Pimenta e transformar em
protesto o registro que ora fazemos sobre esse trágico acidente aéreo
ocorrido em São Paulo, em que estavam o Dr. Fábio Vieira Marques,
executivo da Coteminas, e Robespierre, filho de outro executivo, o Dr.
Pedro. Esses dois empresários, da nossa mais alta conta e que
ajudaram nossa cidade a crescer, foram vítimas desse gravíssimo e
maior acidente aéreo da história brasileira. Transformamos o registro
em protesto e esperamos que o protesto se transforme em ação, para
que possamos ter mais segurança e maiores condições de tráfego nos
aeroportos brasileiros. Peço que conste em ata voto de profundo
pesar pelo falecimento do Dr. Fábio Vieira Marques e do Sr.
Robespierre, ambos da comunidade de Montes Claros, vítimas do
avião sinistrado ontem, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
Faço minhas as palavras do Deputado Carlos Pimenta e estendo o
sentimento de toda a população de Montes Claros e do Norte de
Minas.

O Deputado Carlos Mosconi - Já me referi a esse trágico acidente
ocorrido em São Paulo na noite de ontem com o avião da TAM, que
abalou o nosso país, em que foram vitimadas mais de 200 pessoas
infelizmente. Queria, especificamente, manifestar o meu pesar pela
morte do Deputado Federal Júlio Redecker, do Rio Grande do Sul,
meu colega na Câmara por vários anos, do PSDB, Líder da Minoria na
Câmara dos Deputados. Vários companheiros do partido e outros
Deputados me pediram para fazer essa manifestação de pesar e
solidariedade à família do Deputado Júlio Redecker. Gostaria ainda de
dizer que, felizmente, Minas Gerais tem dado demonstração de
competência. O que muitos não acreditavam ser possível, viável, útil
foi realizado em Belo Horizonte: a retirada do tráfego pesado do
Aeroporto da Pampulha. Guardadas as devidas proporções,
Pampulha e Confins são para Belo Horizonte o que é Congonhas e
Guarulhos para São Paulo. Mas São Paulo não consegue retirar o
movimento pesado de Congonhas. Por isso, ocorreram dois
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gravíssimos acidentes. Felizmente em Belo Horizonte conseguiu-se
fazer essa mudança tão benéfica ao nosso povo. Espero que isso
sirva de lição e que acidente trágico como esse, que simboliza de
certa forma a responsabilidade das autoridades do Brasil, não mais
ocorra. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a matéria constante na pauta, a
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada para
verificação de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Getúlio Neiva) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 51 Deputados, número

suficiente para votação de proposta de emenda à Constituição.
Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº

19/2007, do Deputado Doutor Viana e outros, que acrescenta
parágrafos ao inciso VI do art. 76 da Constituição do Estado. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Presidência vai submeter a matéria
a votação pelo processo nominal, em conformidade com o art. 260,
inciso I, c/c os arts. 201 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 Substitutivo nº 1.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - André Quintão - Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dinis Pinheiro -
Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 51 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada, em 1º turno, a Proposta de
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Emenda à Constituição nº 19/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão Especial.

Declaração de Voto
O Deputado André Quintão - Inicialmente, cumprimento o Deputado

Doutor Viana pela aprovação desta importante PEC. Na verdade a
declaração de voto se refere à LDO. Não o fiz anteriormente, para que
fosse agilizada a votação da PEC. Sr. Presidente, faço coro com a
nossa Líder, Deputada Elisa Costa, ressaltando a importância do
conjunto de emendas apresentadas à LDO, mas que não foram a ela
incorporadas por uma opção de método do relator e da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, uma vez que analisaremos,
no segundo semestre, o PPAG, e, portanto, analisaremos os projetos
estruturadores, as metas finalísticas. Entendemos o posicionamento
do relator, o nobre Deputado Sebastião Helvécio, mas reiteramos que
são emendas muito importantes - apresentadas por vários
parlamentares - para as áreas da criança, da assistência, da
agricultura familiar, da educação e da saúde. É muito importante o que
estamos chamando de choque social, que será realizado no Estado
de Minas Gerais, priorizando o acréscimo de investimentos
exatamente onde a vida humana está sendo mais agredida, onde o
ser humano precisa ser mais priorizado. Mas eu queria destacar
também que, apesar desta opção, que, de maneira adequada, deixa
para o segundo semestre o debate sobre as prioridades finalísticas,
algumas emendas foram incorporadas e atendidas pelo relator
Sebastião Helvécio, pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e hoje foram aprovadas pelo Plenário.

Deputado Doutor Viana, Presidente desta reunião, gostaria de
destacar três emendas apresentadas por mim, que foram aprovadas e
que, portanto, hoje constam na LDO. A primeira delas diz respeito à
impossibilidade de remanejamento de recurso de transferência da
área da assistência social, caso ele não seja utilizado no final do ano,
para qualquer outra área, ou seja, todo recurso de transferência do
Sistema Único de Assistência Social que o governo não executar
durante o ano obrigatoriamente tem de ser executado no ano
seguinte, com a mesma finalidade, impedindo que esse recurso não
utilizado volte para o caixa único do Estado e, dessa maneira, seja



1865

reutilizado em outra política.
A segunda e a terceira emendas também dizem respeito a uma

importante medida. Impedem o contingenciamento de recursos
alocados no Fundo Estadual da Infância e da Adolescência e no
Fundo Estadual da Assistência Social. Com a aprovação da LDO hoje,
o governo estadual fica impedido de contingenciar, de cortar, de não
executar, de remanejar recursos alocados no Fundo da Infância e da
Adolescência e no Fundo Estadual da Assistência Social.
Apresentamos essas emendas exatamente para garantir que o
recurso da área da assistência e da criança não seja utilizado para
outra destinação.

Por fim, Sr. Presidente, queria dizer que em agosto a Assembléia vai
analisar o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, e três
proposições foram apresentadas pela sociedade civil sob a forma de
emenda popular. Uma estabelece a escola em tempo integral em
Minas e coloca a erradicação do trabalho infantil como meta finalística.
Outra prioriza a segurança alimentar e a assistência social na rede de
serviços e outra fortalece a agricultura familiar em Minas Gerais.
Esperamos que essas emendas também sejam aprovadas e sirvam
como referência para o Plano Plurianual de Ação Governamental.

Desejo a todos um bom trabalho e parabenizo o Deputado Doutor
Viana pela aprovação de sua PEC.

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

gostaria de manifestar profundo pesar pela morte ontem, naquele
trágico acidente aéreo em São Paulo, do nosso companheiro de
Partido, Deputado Federal Júlio Redecker, do PSDB do Rio Grande
do Sul e Líder da Minoria no Congresso Nacional. Tive oportunidade
de ser Deputado Federal por dois mandatos e fui companheiro de
bancada do Deputado Júlio Redecker. Sempre soube da sua luta, da
sua garra, da sua determinação, da sua correção na condução de seu
mandato e também da coisa pública. Júlio Redecker era um exemplo
para todos nós de combatividade, de dedicação, de assiduidade,
sempre presente nas comissões e no Plenário. Como bom gaúcho,
era excelente orador e grande articulador político. Para nós, do PSDB,
e para a política nacional, foi uma perda irreparável a do nosso
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companheiro Júlio Redecker. Gostaria de deixar registrado o pesar,
porque, além de ser uma figura humana extraordinária, convivemos
com o político, um homem de fé, de esperança, um homem do
trabalho, como foi o nosso companheiro Deputado Júlio Redecker.
Fica patenteado, então, Sr. Presidente, o nosso voto de pesar, que
estendemos aos demais falecidos e especialmente às famílias, que
estão padecendo neste momento. Segundo “experts”, aqueles que
conhecem a matéria, essa tragédia poderia ter sido evitada. Um dia
antes, houve acidente com um avião da Pantanal, e foram
constatadas irregularidades na pista recém-inaugurada, aliás,
apressadamente. Essa pressa para inaugurar obras inacabadas pode
ter sido a causadora dessa tragédia, que também poderia ser evitada.
Quero manifestar o meu pesar pela morte do companheiro, líder de
partido, Deputado Federal Júlio Redecker, extensivo aos familiares
das demais vítimas. Lamento, mais uma vez, que a pressa e o
açodamento tenham dado margem a uma tragédia que poderia ter
sido evitada. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- 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 11/2007, do Governador do Estado, que altera o § 3º do art. 16-B
da Lei nº 7.772, de 8/9/80; 41/2007, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica com o
América Futebol Clube; 76/2007, do Deputado Gilberto Abramo, que
torna obrigatória a aplicação de testes vocacionais nas escolas
públicas e privadas do Estado e dá outras providências; 153/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que institui a Política Estadual de
Combate e Erradicação da Anemia Infecciosa Eqüina - AIE - e dá
outras providências, 172/2007, do Deputado Gustavo Valadares, que
institui a política de mobilidade urbana cicloviária e de incentivo ao uso
de bicicleta no Estado; 328/2007, do Deputado Zé Maia, que
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 39 da Lei nº 11.404, de 25/1/94, que
contém normas de execução penal, 386/2007, do Deputado Sebastião
Helvécio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Peçanha o imóvel que especifica, 635/2007, dos Deputados Weliton
Prado e Vanderlei Jangrossi, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
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afixação de cartazes alertando sobre o uso das drogas em boates e
casas noturnas, 670/2007, do Deputado Gilberto Abramo, que altera a
Lei nº 13.408, de 21/12/99, 1.337/2007, dos Deputados Alberto Pinto
Coelho e Getúlio Neiva, que autoriza o governo do Estado a criar a
Comenda Teófilo Ottoni; e 1.070/2007, do Governador do Estado, que
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para
o exercício financeiro de 2008 e dá outras providências (À sanção.).

Questões de Ordem
O Deputado Fahim Sawan - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pedi a

palavra pela ordem para desejar a todas as Deputadas e a todos os
Deputados um bom trabalho nesses aproximadamente 10 dias de
recesso. Ficaremos nas nossas bases, onde trabalharemos ouvindo a
comunidade que nos elegeu. Com certeza, o trabalho que fizemos
aqui, nesta Casa, vai repercutir lá. Mais uma vez, desejo a todos um
bom trabalho durante o recesso. Sr. Presidente, quero tratar de um
assunto que me interessa muito como também a todos os Deputados:
a reinstalação da Frente Parlamentar de Luta contra as Drogas,
prevista para o segundo semestre deste ano. É importante recomeçar
e revigorar esse trabalho. Sei que muitos Deputados já se
manifestaram sobre o assunto, e estamos reinstalando essa Frente.
Queremos uma nova diretoria esperando que haja uma oxigenação da
Frente, com o trabalho de todos esses parlamentares novos e jovens
que estão aqui, muitos dos quais já se interessaram por isso. E é
importante que façamos nova composição com os signatários dessa
grande luta que temos pela frente, para enfrentar esse problema das
drogas em nosso país e Estado. Na semana passada, em Uberaba,
foi realizado o VIII Congresso Nacional de Amor Exigente, que reuniu
mais de 1.500 pessoas de todo o País e do exterior, para discutir essa
temática. Várias personalidades que trabalham com o assunto, como
psiquiatras, cientistas e educadores, reuniram-se nesse congresso
para tratar das políticas públicas sobre drogas, e pudemos tirar várias
conclusões, rearticulando um trabalho que hoje é feito por essa
importante associação, a Associação do Amor Exigente. Mas é
importante, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que, desta Casa,
façamos revitalizar e ressoar essas ações que também carecem das
nossas leis, o que é muito importante. Lembrando dos nossos
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compromissos firmados com a sociedade mineira, temos de
estabelecer a política e apoiar as pessoas que se empenham nesse
trabalho. A Frente Parlamentar de Luta contra as Drogas não tem a
intenção de se sobrepor a qualquer tipo de ação. Ao contrário, reúne
todos os interessados, os protagonistas e atores que querem trabalhar
nessa luta, em qualquer campo, seja da prevenção, do tratamento, do
combate ao narcotráfico, da segurança pública ou da reinserção
social. Então, é muito importante, Sr. Presidente, que essa Frente seja
reinstalada e oxigenada com esses novos valores adquiridos pela
Assembléia Legislativa, para que, de forma signatária, possamos
trabalhar de forma coesa e conjunta. Era o que eu queria dizer, Sr.
Presidente. Temos muito trabalho pela frente. O Deputado João Leite,
que também tem defendido muito essa causa, sabe da importância
desse trabalho, porque recentemente tratamos aqui das questões da
publicidade do álcool, dos acidentes de trânsito, que ocorrem cada
vez mais, e dos desvios de caminho que estão tendo os meninos e
meninas do nosso país e do nosso Estado. Então gostaria, Sr.
Presidente, de deixar registrada essa fala, dizendo à sociedade que
vamos reeditar a nossa Frente e já temos mais de dois terços dos
Deputados signatários. E estamos abertos para, quem sabe, fazermos
um fórum único desses Deputados, para recompormos a Frente
Parlamentar de Luta contra as Drogas. Era o que eu tinha a dizer,
desejando bom trabalho para todos nós no recesso parlamentar.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Doutor Viana. O
Deputado Fahim sabe do nosso apoio e do apoio desta Casa a essa
cruzada que ele empreende em defesa da juventude de Minas Gerais.
A Frente conta com o apoio de todos os parlamentares desta Casa.
Sr. Presidente, gostaria de deixar registrada também a nossa tristeza
com a tragédia que se abateu sobre o nosso país, enlutando famílias
brasileiras. O meu próprio partido, o PSDB, vive uma tristeza muito
grande com a perda de um dos nossos líderes, o Deputado Federal
Júlio Redecker, além dos mineiros, presentes nesse trágico vôo, que
perderam a vida em São Paulo. É claro que neste momento devemos
aguardar a apuração dos fatos e ter cuidado ao falar de um acidente
tão grave quanto esse. Mas já sabemos de algumas coisas. Os
controladores de vôo já disseram algumas coisas para o Brasil. Os
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controladores falaram para o Brasil da insegurança da aviação neste
país. E a resposta do governo a esses controladores tem sido muito
dura. Neste momento, temos, por exemplo, controladores de vôo que
estão presos por determinação da Aeronáutica ou do Presidente da
República. Ouvimos os controladores. Miguel Martini, que já foi
Deputado nesta Assembléia Legislativa e hoje é Deputado Federal,
cumpriu brilhante carreira como controlador de vôo. Hoje é
participante da CPI que trata do apagão aéreo em nosso país e
alertou várias vezes sobre a situação da aviação no Brasil. Também
acompanhamos algumas situações que nos preocupavam muito,
como, por exemplo, o governo permitir que perdêssemos uma
empresa como a Varig. Recentemente estive com um amigo meu, ex-
Comandante da Varig, junto com outros 50 ex-Comandantes daquela
empresa, que operam hoje a aviação regional da China. Só para a
China, o Brasil perdeu 50 Comandantes de grandes vôos. Infelizmente
sabemos dessas coisas que são graves. Creio que falta manifestação
dos representantes dos pilotos brasileiros, dos aviadores, sobre essa
situação dos aeroportos, da aviação no Brasil. Seria importante uma
presença mais firme das autoridades, dos homens que pilotam os
aviões e convivem com essa situação em nosso país. Sabemos
também, Sr. Presidente, que o governo federal deu mais ênfase à
recuperação dos terminais. Pelas informações que temos, algumas
pistas não têm as melhores condições para operação. Queremos, na
verdade, lamentar o que está acontecendo em nosso país. Estamos
pagando um preço muito alto, perdendo vidas. Muitas vezes, alguns
tentam encobrir isso dizendo que é a elite brasileira que voa. Mas não
é a elite brasileira que passa de ônibus, de carro ou a pé na Av.
Washington Luís, em São Paulo. Todos estão correndo risco neste
momento. Aguardamos uma apuração firme das autoridades o mais
breve possível, uma manifestação pública do que realmente
aconteceu e da insegurança que estamos vivendo. Menos de um ano
depois daquele acidente trágico com o avião da Gol, há este agora
com um avião da TAM. Aguardamos as respostas do governo federal,
que não vieram até agora, por tantas indecisões, pois são vários
acidentes e riscos que a população brasileira está correndo.
Aguardamos a palavra das autoridades brasileiras, do governo
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federal, do Presidente Lula sobre essa situação tão grave e essa
tragédia que entristece todos os brasileiros. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, cabe-me, neste momento, fazer um grande apelo a todos
os Prefeitos e Presidentes de Câmaras Municipais de nosso Estado,
para que manifestem ao Ministério Público do Estado e, sobretudo, ao
Governador do Estado sua posição em relação ao Projeto de Lei
Complementar nº 17, que aprovamos semana passada. Por que assim
o faço? Assim o faço porque estamos assistindo a um deslocamento
de membros do Ministério Público de todo o Brasil, que serão
acolhidos aqui - não sei nem por quê -, no prédio do Crea. Eles vão-se
reunir e mobilizar para fazer pressão sobre o Governador do Estado,
para que ele vete a matéria votada nesta Casa. Não entendemos a
posição do Crea, como também não entendemos a posição da OAB.
O que, na verdade, desejamos, como representantes do povo, e o que
deveria desejar a Ordem dos Advogados do Brasil, é criar as
condições para a celeridade dos processos, melhorar a administração
da Justiça para o povo, facilitar o trabalho do Ministério Público, como
fizemos. Quando ontem me pronunciei e mostrei que não existe
nenhuma tentativa desta Casa de criar foro privilegiado, ao contrário,
modificamos apenas a iniciativa de processo - isso está claro -,
montou-se uma farsa jurídica, com várias autoridades do campo
jurídico, penas pagas para dar parecer favorável à posição
equivocada do Ministério Público de Minas Gerais. Perdoe-me, Sr.
Presidente, mas acho que esse assunto é altamente relevante. É
importantíssimo frisar que a movimentação que se faz em torno desse
projeto tem um único objetivo: manter privilégios. E nós estamos
acabando com eles, em parte porque concordamos que o Ministério
Público deva ser realmente um órgão forte. Mas não como disse a
nossa Promotora Mônica Rolla, no seu artigo, no “Hoje em Dia”, que
seja o quarto poder, que dá suporte ao Legislativo, ao Judiciário e ao
Executivo, disputando a posição de quarto poder com a imprensa.
Aliás, fazendo uma miscigenação muito interessante, porque aquilo
que lemos, no domingo, na imprensa, é, “ ipsis litteris”, letra de um,
caligrafia do outro, é letra do Ministério Público e caligrafia do
jornalista que copiou - porque foram ao disquete e escreveram no
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jornal. Gostaria, Sr. Presidente, de ressaltar um fato que a imprensa
não divulgou. Nós informamos, - o próprio Presidente desta Casa
informa -, que existem legislações em outros Estados brasileiros. E
me chegou às mãos, agora, Sr. Presidente, o que gostaria de ler para
todo o Estado de Minas Gerais, onde está a TV Assembléia, e advertir
os Prefeitos e Presidentes de Câmaras para que se movimentem,
como os Prefeitos da Granbel, que buscam reunir-se amanhã com o
Chefe do Ministério Público para mostrar-lhe a posição a favor do
projeto que votamos. Que os Prefeitos se movimentem, que os
Presidentes de Câmaras se movimentem, e ouçam o conselho que
dei, ontem, pela TV Assembléia: não assinem TACs porque é
reconhecimento de culpa sem que ela exista. É preciso tomar cuidado
porque a movimentação é nacional para a manutenção de privilégios e
vantagens. Ontem, Sr. Presidente, lembrei aqui que, se somarmos os
salários pagos aos jornalistas que labutam nesta Casa, todos eles
juntos, não chegam ao salário de um Promotor de Justiça. E
entendemos, perfeitamente, que os jornalistas necessitam de dois,
três empregos, porque os salários da imprensa mineira são muito
baixos. Eu, como jornalista, lamento que se pague tão mal aos
jornalistas, assim como lamento que tenham de se submeter à pauta
estabelecida. Mas, Sr. Presidente, perdoe-me a ocupação deste
espaço, porém acho relevante, para esta Casa, fazê-lo. Aqui está a lei
que vigora em São Paulo desde 1993, que foi argüida por uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade. E na decisão do Supremo Tribunal
Federal - aqui está a tarja do papel do STF está escrito, de forma
clara, o que estabelece a lei em São Paulo. Além de outras previstas
em normas constitucionais ou legais, são atribuições processuais do
Procurador-Geral de Justiça: promover o inquérito civil e a ação civil
pública para a defesa do patrimônio público e social e da probidade e
legalidade administrativas, quando a responsabilidade for decorrente
de ato praticado, em razão de suas funções, por Procurador-Geral do
Ministério Público de São Paulo, que teria a competência para
trabalhar em razão de fatos decorrentes praticados por Secretário de
Estado, Deputado Estadual, membro do Ministério Público e
Conselheiro do Tribunal de Contas. E foram além do que fizemos nós.
Estabeleceram ali que é exclusiva do Procurador-Geral a decisão do
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processo sobre membros de diretoria ou de conselhos de
administração de entidades de administração indireta do Estado.
Acrescenta mais do que colocamos na legislação mineira. São Paulo
é outro país, Sr. Presidente. Fizemos uma regularização da atuação
do Ministério Público menos rigorosa. Quem quiser conhecer o
processo, basta buscar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
285/SP, do STF, medida cautelar na ação direta de
inconstitucionalidade, relator, Ministro Moreira Alves, julgamento do
dia 25/10/93. Estamos em 2007. Deveríamos ter evoluído um
pouquinho mais. Já se passaram muitos anos. Nesses últimos 10
anos, os exageros comprometeram a imagem sagrada - deveria ser
sagrada - do Ministério Público. O nosso povo, a nossa gente, as
autoridades brasileiras esperavam que o Ministério Público fosse
formado por pessoas equilibradas, que entendessem a lei, que
conhecessem a jurisprudência, que tivessem a consciência absoluta
de que estavam fazendo ações em benefício da comunidade, e não se
servindo das suas posições para prejudicar o andamento dos Poderes
Executivo e Legislativo. Como disse a Promotora ao “Hoje em Dia”,
em artigo de Mônica Rola, o que temos é a tentativa de implantação
do quarto Poder no Brasil. E diz isso textualmente. Assusta-nos, Sr.
Presidente, quando chega um ofício do Procurador-Geral, dizendo, de
forma clara, que o Ministério Público se acha intocável. Fiz até a
comparação com o Eliot Ness, daquele filme famoso, “Os Intocáveis”,
que tinham o direito de matar para defender a lei, a Justiça, e de
subornar, de comprar, de fazer o que fosse necessário para manter a
lei. Voltamos ao tempo do faroeste, do xerife, que era o dono de toda
a verdade. Ele fazia a lei, julgava, condenava e enforcava. Mas quem
está sendo enforcado é o direito; quem está sendo enforcada é a
Justiça; enforcados estão sendo os direitos dos cidadãos,
especialmente daqueles que defendem os interesses da população;
enforcados estão sendo os que promovem a maior carga de
responsabilidade, quando buscam resolver os problemas sociais,
fazer leis que melhorem a estrutura do nosso país. Sr. Presidente,
Srs. Deputados e Sras. Deputadas, estamos assistindo, neste
momento, a uma tentativa de mobilização nacional em torno de um
assunto estadual, porque Minas pode irradiar para o resto do Brasil a
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atitude corajosa que esta Assembléia tomou, ao longo deste mês.
Haveremos de espalhar as idéias de Minas por todo o Brasil, porque,
a partir de agora, começaremos a convidar os Srs. Prefeitos,
Presidentes de Câmaras e Vereadores, para que se postem ao lado
desta Assembléia, que defende o interesse maior de Minas e do
Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
muito brevemente desejo fazer uma reflexão na esteira do que foi
falado pelo eminente Deputado Getúlio Neiva, com relação ao projeto
aprovado pela Assembléia sobre as normas do Ministério Público. A
grande imprensa nacional, aliás, por desinformação, faz apreciações
relativas ao projeto que não são verdadeiras, mas equivocadas. Fica
muito claro que a grande imprensa não teve acesso ao teor do que foi
aprovado. Já li, em alguns jornais de grande circulação nacional, e
ouvi, em rádios, dizerem que a Assembléia de Minas aprovou foro
privilegiado para algumas autoridades. Isso não aconteceu. Os
Promotores e Procuradores permanecem com suas atribuições de
promover ações civis públicas contra qualquer autoridade. Foi
aprovado nesse quesito que as notificações a serem feitas contra as
autoridades ali elencadas, que são o Vice-Governador, os Secretários
de Estados, os Deputados, os Juízes, os Promotores, os Conselheiros
do Tribunal de Contas... Aliás, a imprensa insiste em dizer que mil,
oitocentas e tantas autoridades foram privilegiadas, mas se esquece
de que são quase 1 mil Juízes e Promotores e apenas 77 Deputados
e 15 Secretários. Mas quero dizer que foi transferida ao Procurador-
Geral a exclusividade de promover investigações e notificações contra
aquelas autoridades. Sempre gosto de dar um exemplo didático,
apenas estou construindo um exemplo aqui: vamos supor que um
Promotor entendeu que há irregularidade numa escola estadual que
se localiza no Sul de Minas, na divisa com São Paulo - daqui até lá a
viagem dura quase 8 horas de carro -; e outro Promotor também
entendeu que há irregularidade numa escola estadual em Uberlândia
ou em Uberaba, em homenagem ao Deputado Fahim - são quase 8
horas de viagem daqui até lá. Esse Promotor não mais poderá, por
causa dessa lei, convocar o Secretário de Estado para depor lá.
Naturalmente ele já não faz isso, mas envia uma carta precatória para
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a Capital para que o Secretário seja ouvido aqui. Porém, agora,
exclusivamente, o Procurador-Geral é quem irá convocá-lo, o que é
muito natural: o Secretário de Estado está na Capital e será ouvido
aqui. Isso é que foi votado nesse quesito. Mas a grande imprensa,
desinformada e desinformando, não elenca as várias medidas que
esta Assembléia aprovou nesse projeto e que darão muito mais
transparência e eficiência ao funcionamento do próprio Ministério
Público. Foi aprovado pela Assembléia de Minas que, agora, qualquer
cidadão pode fazer reclamação na Corregedoria do Ministério Público,
que terá que instaurar um processo administrativo contra possível
abuso de algum Promotor. Votamos isso e votamos também que, nos
processos em que o Ministério Público terá que atuar, processos
judiciários em que deve emitir parecer, se o prazo for extrapolado,
tanto o nome do Promotor quanto o prazo terão que constar da
internet. Isso é transparência, já aparece no “site” do Judiciário e terá
que acontecer agora quanto ao Ministério Público. Aprovamos que, ao
final de todos os anos, o Ministério Público terá que divulgar em seu
“site” um balanço de todas as ações propostas por ele e o que
resultou dessas ações, para que a sociedade efetivamente
acompanhe o seu trabalho, se está sendo eficaz ou não. Aprovamos
aqui uma regra, que é importantíssima, de procedimento em que
todos os inquéritos e investigações feitos pelo Ministério Público terão
que ser seguidos de uma portaria publicada no “Minas Gerais”, que
dará abertura ao inquérito. Isso é fundamental. Todos os processos do
Judiciário são assim: recebem número e protocolo. Agora, todos os
inquéritos e investigações feitos pelo Ministério Público terão que ter
número, protocolo e data de abertura do inquérito. Somente com
esses dados e com os autos, o Promotor poderá fazer as suas
investigações, chamar as pessoas para depor. Isso é norma. Estamos
normatizando. Conseguimos um grande avanço na ação do Ministério
Público, e isso a grande imprensa não está noticiando. Desse modo,
Sr. Presidente e Srs. Deputados, neste final de manhã, apenas quero
dizer que o que foi aprovado em Minas Gerais foi um grande avanço
para a ação do Ministério Público, conferindo-lhe mais eficiência e
mais transparência. Por isso tenho certeza de que a sociedade em
breve, quando vir o que realmente aconteceu, quando tiver
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oportunidade de ler o que foi aprovado, irá aplaudir o que a
Assembléia de Minas votou. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Vanderlei Jangrossi - Sr. Presidente, também não
poderia deixar de externar o meu profundo pesar pelo acidente
ocorrido em São Paulo. Próximo do Deputado Fahim, lembro um
Vereador na Câmara Municipal de São Paulo que é oriundo de
Uberaba: o Vereador Paulo Frange. Fui Vereador com ele na
legislatura passada e sei que trabalhou com afinco, criou uma
comissão parlamentar de inquérito para tentar tirar o aeroporto de
Congonhas do local onde funcionava, ou seja, fechá-lo devido a
acidente já ocorrido no local e devido à situação em que ele se
encontrava. Estudei em uma faculdade ali do lado, e as aulas eram
interrompidas em razão do barulho provocado pelos aviões, causando
grande constrangimento à população daquela região e chamando a
atenção para o grande perigo. Ontem, infelizmente ocorreu um dos
muitos acidentes. Anteontem, houve um acidente com avião de outra
empresa, que derrapou. Há pouco tempo, o avião de um Deputado
Federal do PL, cujo nome não me recordo, sofreu um acidente e caiu
de costas na Washington Luís. Infelizmente, avalia-se em mais ou
menos 200 as vítimas da tragédia de ontem, incluindo-se as que não
estavam no avião. Não poderia deixar de externar profundo pesar e
pedir reflexão, por parte do nosso governo, para avaliar a situação do
aeroporto de Congonhas, assim como a do aeroporto da Pampulha.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência comunga com as palavras dos
oradores que a antecederam, lamentando o fato ocorrido na aviação
civil brasileira, que resultou na morte de mais de 200 pessoas ontem à
noite em São Paulo. Também manifesta sua preocupação, uma vez
que, pelas informações, percebemos que não se está trabalhando na
prevenção. Várias pessoas manifestaram sua preocupação e
anteviam a possibilidade de um acidente a qualquer momento, como
aconteceu após a liberação da pista ainda sem as ranhuras para
drenagem de água e para mais aderência dos pneus das aeronaves
ao pousarem e decolarem da pista. Deixamos aqui também nosso
sentimento de solidariedade e de consternação pelo fato. Aproveito e
agradeço aos colegas a votação, em 1° turno, da PEC  n° 19/2007,
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que terá grande alcance social, uma vez que beneficiará em torno de
60 mil funcionários públicos, cujas solicitações de aposentadoria ainda
estão sujeitas a pendências no Tribunal de Contas, algumas há mais
de oito anos. Com isso, agilizaremos todas as que ultrapassam cinco
anos, as quais seriam consideradas prescritas e serão publicadas de
imediato. Dessa forma, o Tribunal terá mais tempo para organizar
melhor suas câmaras, a fim de responder mais rapidamente ao
funcionário público que solicita sua aposentadoria justa e digna e não
pode ficar à mercê dessa perda de tempo, às vezes tendo de retornar
ao trabalho após oito ou nove anos. Agradeço a todos os que me
ajudaram a conduzir os trabalhos durante este primeiro semestre de
nossa legislatura, aos nossos assessores, aos Consultores, aos
Assessores da Mesa e a todos os funcionários da Casa. Com a
palavra, para sua questão de ordem, o Deputado Alencar da Silveira
Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, parabenizo V.
Exa. pela aprovação do projeto de sua autoria, que atenderá muitos
servidores. V. Exa. está desempenhando muito bem o papel para o
qual foi conduzido a esta Casa, representando o povo mineiro.

Não poderia deixar de tocar no assunto do Aeroporto de Congonhas.
Falta, no Brasil, uma política para a aviação. Nossas estradas estão
péssimas. As ferrovias estão esquecidas. Não temos trens no Brasil.
O “lobby” foi grande à época. Pediram estradas e mais estradas e se
esqueceram dos trens. Faltou uma política do Governo Lula em
relação aos aeroportos, e falta também um pulso maior. O que
aconteceu em Congonhas já era anunciado: um aeroporto que foi
entregue depois de uma reforma ficou pior do que era antes. A pista
está mais escorregadia do que antes. Uma pista que não agüentou a
pressão da população por causa do apagão aéreo. Falta pulso neste
governo, falta planejamento para aeroportos, para combustíveis de
forma energética. O Lula, em quem infelizmente votei, está perdido.
Eu ainda esperava que o Presidente dissesse que iria resolver o
problema. Falta isso ao Presidente.

Sr. Presidente, quero relembrar que, quando começamos a fazer
uma campanha dizendo que lugar de avião era em Confins, à qual o
Itamar Franco não aderiu, fizemos todo um movimento para tirar os
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vôos da Pampulha e levar para Confins. A população entendia
naquela hora que Confins era um elefante branco. Conseguimos fazer
um movimento grande na Assembléia, e V. Exa. participou. Quando
mostramos a necessidade de tirar os grandes aviões da Pampulha, a
Assembléia fez a sua parte, chamando aqui o DAC. Mostramos que
aquilo era vontade política. Lá em Congonhas, o que faltou foi vontade
política para dizer que não abririam a pista enquanto não estivesse
100% concluída. Naquela ocasião, eu iniciei um movimento que hoje é
realidade, não só pela vontade desta Casa, mas também pela visão
do Governador Aécio Neves. Em uma noite, depois de mais de um
mês de conversação, o Governador Aécio me chamou ao
Mangabeiras e falou que iria tirar os vôos da Pampulha, que iria
atender ao pedido da Assembléia. O Governador encampou essa
idéia, e depois de Confins veio a Linha Verde. Foram o Governador
Aécio Neves e o Carlos Willian que encamparam essa idéia. O Itamar
não quis nem saber. Faltava vontade política, e isso o Governador
Aécio Neves mostrou naquela hora. Quero deixar isso bem claro.
Teremos oportunidade de fazer um pronunciamento de 1 hora, que
está sendo preparado com imagens, mostrando a realidade, os fatos,
mostrando pessoas que falavam, naquela época, que eram contrárias
à transferência dos vôos para Confins. A própria Prefeitura era
contrária e hoje está aí, batendo palmas para a Linha Verde.
Conversava ontem com o Deputado Wander Borges, porque tivemos
a reunião da Unale no mês passado e, no mesmo vôo, voltamos de
Porto Alegre. Será que não é hora de transformar o Aeroporto de
Confins num aeroporto rápido, que irá atender todo o Brasil? Temos
um aeroporto central, que não fecha. Os aeroportos de São Paulo
fecham muito mais do que o Aeroporto de Confins. Temos um
aeroporto em condições de atender o País inteiro. Será que não é
hora de se pensar nisso, de reviver uma política aérea, de fazer uma
política para a aviação brasileira? Isso, infelizmente, o Governo Lula
não tem. Fica o meu pesar e o meu sentimento por essas perdas. É
difícil acharmos palavras nesta hora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mais uma vez, quero parabenizá-lo pelo seu projeto.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, também quero
manifestar o nosso pesar às famílias das vítimas desse trágico
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acidente acontecido em Congonhas. Aproveito esta oportunidade para
discordar de parte da fala do Deputado Alencar da Silveira Jr., quando
tenta culpar o Presidente Lula por mais um acidente. Fico triste ao ver
que, desde setembro, quando aconteceu o acidente com o avião da
Gol, não se tocou em outro assunto no País. Tudo foi feito por parte
do governo e de todos, com muito esforço, para que fossem tomadas
todas as medidas necessárias à solução desses problemas. É bom
lembrar também que o Presidente da República não é Deus. Há uma
série de interesses de classe, um movimento dos controladores de
vôo e o interesse da Oposição em aproveitar os fatos para paralisar o
País e o Congresso, com CPIs que não resolvem nada. Seria
importante que o parlamento e a sociedade se unissem para resolver
o problema, e não, para culpar quem quer que seja pelo acidente. Há
10 anos, no início do governo Fernando Henrique, também ocorreu a
queda de um avião da TAM, e esse Presidente permaneceu no
governo por 8 anos, sem que nada fosse feito. As medidas estão
sendo tomadas, mas, primeiro, temos de conhecer as causas do
acidente. As autoridades responsáveis ainda não se manifestaram, e
não sabemos o que realmente aconteceu. Não seria correto
utilizarmos este espaço para apontar culpados antes da hora.
Portanto, deixo registrado o meu repúdio ao modo como o colega
Deputado Alencar da Silveira Jr. se manifestou, já culpando o
Presidente Lula pelo acontecimento. O nobre colega foi infeliz em sua
fala. Acidentes como esse nos entristecem, mas esperamos que todas
as autoridades - não somente o governo central, mas também os
servidores, a Aeronáutica e o parlamento - deixem de utilizar esses
momentos para aparecer. Temos de buscar soluções adequadas para
o problema, uma vez que ontem foi um dia anormal em São Paulo,
pois choveu o dia inteiro, e a pista estava escorregadia. Quando foi
liberada, ainda faltava fazer os frisos para melhor aderência, o que só
poderia ser feito após 40 dias, pois o asfalto teria de secar mais.
Essas explicações já foram fornecidas ontem pelas autoridades.
Acompanhei as notícias pela imprensa. Alguns que me antecederam
disseram que havia uma pressão da grande imprensa para essa
liberação, com uma exploração até fora do comum dos atrasos,
quando aconteciam as obras no aeroporto, que causaram muitos
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transtornos, pois os vôos atrasados em São Paulo acarretavam
também atrasos nos vôos em todo o País. A própria imprensa foi
responsável por isso, ao apresentar noticiários diários sobre esses
atrasos nos aeroportos. É muito cedo para apontarmos os culpados.
Primeiro teremos de ouvir as autoridades responsáveis, para, depois,
acusarmos “A” ou “B”. Tenho certeza de que o Presidente Lula tomará
todas as medidas necessárias de apoio às famílias das vítimas. Não
faltará por parte do governo a necessária mão firme para a liberação
dos recursos, a fim de contarmos com um sistema aéreo mais seguro.
Tenho certeza de que isso acontecerá. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Os companheiros do PT, mais
uma vez, querem blindar o Presidente da República. Ora, o
telespectador da TV Assembléia, que criei e que, no dia 30 de
novembro, completará 11 anos, é quem vai julgar. Quem julgará é a
população. Sou responsável pelo que acontece nas minhas empresas.
Quem manda sou eu, Deputado. Quem manda sou eu. Se qualquer
coisa que vier a acontecer de errado nas minhas empresas, a
responsabilidade será minha, o culpado serei eu. Se estiver tudo bem,
mérito; se estiver ruim, receberei críticas. Veja bem o que V. Exa.
disse: que saberemos quem é o culpado, se este, aquele ou
aqueloutro. Entretanto a culpa nunca é do Presidente da República,
do “meu” Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ora, temos de parar
com isso agora. A culpa é, sim, do Presidente da República, a quem
está faltando pulso para bater na mesa e dizer: “Sr. Ministro, você está
fora por causa disto e daquilo”. “Ah, mas tem o Congresso.” Ora, deixe
o Congresso. Lula já mostrou à população o que ele faz. Temos,
então, de nos esquecer dessas coisas. O culpado maior é, sim, o
mandatário da Nação. Se ele não consegue resolver o problema
sindical - e olhem que foi sindicalista -, se não consegue resolver o
problema no Congresso, se não consegue resolver outros problemas,
então, que largue isso. Nesta Casa, temos um Presidente que se
chama Deputado Alberto Pinto Coelho. Os problemas internos desta
Casa, se não forem resolvidos, a culpa é do Presidente, Deputado
Alberto Pinto Coelho. Ele é que precisa fazer as coisas. Na Prefeitura,
está o Prefeito Fernando Pimentel. Quando algo não dá certo, falamos
do Prefeito Fernando Pimentel. No Estado, V. Exa. e toda a Oposição
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dizem que a culpa dos erros é do Governador Aécio Neves, porque é
ele quem manda. Agora, V. Exa. vem dizer que o Presidente Lula não
tem culpa. Por favor! Aponte-me que programa existe para a aviação
brasileira. Não existe. Estamos esquecidos. As estradas estão
esquecidas, as ferrovias estão esquecidas, a aviação está esquecida.
Deputado, quem manda é Luiz Inácio Lula da Silva. “Ah, mas o
Congresso não o deixa governar. Tem CPI e tudo o mais.” Ora,
espere aí. Será que o problema da CPI é o Presidente? Temos de
parar com isso. Presidente tem de ter pulso. Para mim, ontem, ele
chamaria todo o mundo, bateria a mão na mesa e resolveria, de uma
vez por todas, a situação. Mas não: “Temos de ver o que vai ser feito.”
Ora, espere aí. Ele tem de arregaçar as mangas. Ou será que está
com medo de tomar outra vaia, como no Maracanã, momento que
tive, pessoalmente, oportunidade de acompanhar? Tomou uma boa
vaia. E esta não tem preço. A reforma do Maracanã teve um preço.
Tudo o que foi feito para o Pan teve um preço de não sei quantos
milhões, mas a vaia que o Presidente tomou, meu amigo, esta não
teve preço. V. Exa. tem de entender que não estou fazendo críticas.
Estou apenas pedindo ao Presidente da República que cumpra o seu
papel de gestor. Ele é quem manda. Estamos num sistema
presidencial: quem manda é o Presidente. O Presidente decide quem
está dentro e quem está fora. Essa situação do sistema aeroviário se
arrasta há um ano. Há um ano, aconteceu o primeiro acidente. Aí, veio
o apagão aéreo. É um tal de tira fulano, coloca fulano, como se
conversa, como não se conversa. Ora, ele é quem manda. Nós
pedimos favor. Nós, legisladores, pedimos, e o Governador, este, sim,
manda, executa. É o Executivo. Pedimos, mas não podemos fazer
nada. O Deputado Fábio Avelar foi o relator do projeto que propôs a
retirada dos grandes vôos do Aeroporto da Pampulha, antes que
ocorresse o que houve em São Paulo. Fiz a minha parte, assim como
o Deputado Fábio Avelar, o Governador e a Assembléia. O Presidente
Lula é quem manda e tem de dar jeito nisso. Votei nele para que
resolvesse os problemas e não deixasse acontecer o que ocorreu
ontem.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
também gostaríamos de manifestar a nossa solidariedade e o nosso
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pesar pelo trágico acidente ocorrido ontem e que estarreceu toda a
população brasileira. Em segundo lugar, gostaria de dizer que não
estamos - evidentemente, não escutei toda a fala do Deputado
Alencar - buscando culpados. Temos de buscar soluções. Em Minas,
vivemos uma situação bastante semelhante. Quando apresentei um
requerimento para a criação de uma comissão especial para analisar
profundamente a questão dos aeroportos em nosso Estado,
evidentemente tivemos a oportunidade de escutar todos os segmentos
envolvidos no processo, os moradores da região de Belo Horizonte e
das cidades do entorno da região metropolitana, os Deputados
membros daquela Comissão. Fui o relator do projeto, e o Deputado
Alencar da Silveira Jr., o Presidente da Comissão. O Deputado Doutor
Viana, 1º-Vice-Presidente, teve presente marcante. Como disse o
Deputado Alencar da Silveira Jr., enfrentamos seriíssimas
dificuldades. Primeiramente, a incompreensão das autoridades
municipais. A Prefeitura de Belo Horizonte não aceitava a mudança
dos vôos, e o Secretário Murilo teve uma posição bastante
contundente. Aliás, houve situações constrangedoras para nós:
Deputados votados em Belo Horizonte culpando-nos, nas audiências
públicas aqui realizadas, de desvalorizar a nossa Capital, ao transferir
os vôos para o Aeroporto Tancredo Neves. Na ocasião, houve
depoimentos que nos deixaram estarrecidos. Pilotos alertaram sobre a
situação do aeroporto da Pampulha, que não comportava a
movimentação das aeronaves. Isso foi-nos apresentado de uma
maneira bastante clara. Não havia segurança, os equipamentos de
segurança estavam ultrapassados, os novos equipamentos não
tinham condição de serem instalados em razão da topografia do
aeroporto. Mas, apesar das críticas, enfrentamos a situação com
garra. O que nos coube? Apresentar as nossas sugestões. Gostaria
de afirmar a necessidade de uma vontade política de tratar aquela
situação para valer, como fez o Governador Aécio Neves. Segundo a
administração de Belo Horizonte, do Fernando Pimentel, um dos
grandes motivos para não se fazer a mudança era a total
precariedade do acesso ao Aeroporto Tancredo Neves. No nosso
relatório, consta que seriam necessárias medidas urgentes e eficazes.
Citamos ainda a necessidade de se reformar a MG-10, que dá acesso
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a Confins. Se não me engano, apresentamos cerca de 18
recomendações, visando atenuar as dificuldades mencionadas. E o
Governador as encarou com coragem, implantando a Linha Verde e
tomando todas as medidas necessárias para que os vôos da
Pampulha fossem transferidos para Confins. Hoje, vemos com muita
satisfação que foi uma medida acertada. Pessoas que antes nos
criticavam reconhecem que foi uma decisão acertada. No nosso
relatório também consta uma sugestão, talvez não levada muito a
sério pela Infraero e já comentada pelo Deputado Alencar da Silveira
Jr., de se transformar o Aeroporto Internacional Tancredo Neves em
aeroporto “hub”. Todos nós sabemos disso. Ontem, quando
assistimos à imagem aérea do acidente ocorrido em Congonhas,
verificamos que é impossível, por mais que as pessoas afirmem que é
possível, a convivência do aeroporto com aquele adensamento
populacional. A situação é muito semelhante e tem que ser enfrentada
com coragem, com muita força e com uma vontade política muito
grande, caso contrário não conseguiremos vencer essa lamentável
crise que estamos vivendo no País. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, quero, mais uma vez,
fazer um esclarecimento para o nobre Deputado Alencar da Silveira
Jr. Ele disse que manda em suas empresas. Está correto: ele manda
nas suas empresas. Mas ele tem que entender que o Brasil não é uma
empresa, o Brasil é de todos. O Presidente, apesar de ser Presidente,
não é o dono do País. Há regras para se governar um país. Temos
três Poderes, uma série de instituições, a Constituição e várias regras
a seguir. Portanto, não é simplesmente achar que, com uma
canetada, com um olhar ou com uma palavra, as coisas se resolverão.
Tenho certeza de que ainda há muita coisa importante para acontecer.
O Deputado Fábio Avelar falou sobre medidas importantes tomadas
em Minas Gerais, ao se transferirem os vôos da Pampulha para o
aeroporto de Confins. Infelizmente, em São Paulo não há um
aeroporto como Confins. O Governador José Serra não poderá tomar
a mesma medida, a não ser que o Estado de São Paulo, que é muito
rico, em parceria com o governo federal, encontre uma solução, que
talvez seja a construção de um outro aeroporto. Tudo isso serve para
chamar a atenção para medidas necessárias no momento certo, coisa
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que não ocorreu há 10 anos, volto a lembrar. Há 10 anos, no governo
do Presidente Fernando Henrique, também caiu um avião da TAM e
morreram quase 100 pessoas em São Paulo. Passados 8 anos do
governo Fernando Henrique e 4 anos do primeiro mandato do
Presidente Lula, as medidas necessárias ainda não foram tomadas.
Portanto, não é uma decisão tomada apenas por uma pessoa. Não
podemos culpar esse ou aquele por um acidente ocorrido. Ou seja,
não podemos culpar o Presidente da Assembléia se o piloto do avião
da Assembléia cometer um erro e o avião cair. Precisamos ter
prudência. Há muita coisa para melhorar no Brasil. Concordo
plenamente que precisamos investir mais no setor aéreo e nas
rodovias. Isso está acontecendo com o PAC. São
R$500.000.000.000,00 para melhorar a infra-estrutura do Brasil nos
portos, nos aeroportos, nas ferrovias e nas rodovias. As medidas
estão sendo tomadas. Mas somos um país democrático e temos
regras para fazer as coisas: temos que fazer as licitações, os projetos
e obter as licenças ambientais. Ao contrário do que disse o Deputado
Alencar da Silveira Jr., o Presidente não manda tanto assim. Talvez o
Deputado mande fazer as coisas na sua empresa. Mas, no Brasil, é
preciso licença, projeto e outros mecanismos a serem seguidos. As
coisas não são da forma como S. Exa. disse, aproveitando-se da
oportunidade. Acho que isso é aproveitar-se das oportunidades para
aparecer. Portanto, precisamos ter mais prudência ao falar. Concordo
com as palavras do Deputado Fábio Avelar, cuja manifestação foi feita
de forma muito mais prudente. Quero falar também que muitas coisas
positivas estão acontecendo no País, como programas importantes
para a diminuição da pobreza, programas sociais, como o ProUni e o
Programa Luz para Todos, geração de empregos, melhoria
significativa de vários setores do nosso país, queda do dólar, queda
do Risco Brasil e o fim do FMI. Hoje, o Brasil é um país mais austero,
que tem reservas cambiais. Enfim, muitas coisas boas estão
acontecendo. Não serão esquecidas em função de um evento
orquestrado no Rio de Janeiro. Como todos sabemos, as pessoas
foram pagas para vaiar o Presidente, que investiu R$3.000.000.000,00
na construção de todas as obras para a realização do PAN. Deveria
ser aplaudido, mas sabemos muito bem o que aconteceu. Ontem, o
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Governador do Rio de Janeiro declarou a todos os jornais que, após
as apurações, certificou-se que foi um ato orquestrado. Foram
palavras do Governador do Rio, Sérgio Cabral. Para encerrar, gostaria
de dizer que todo gestor público está sujeito a críticas, elogios,
aplausos e vaias. Não é porque o Presidente foi vaiado no Rio de
Janeiro que o País vai acabar. Ele foi muito aplaudido há 15 dias, em
Belo Horizonte. O nosso Governador Aécio Neves o parabenizou e lhe
agradeceu os investimentos, os recursos liberados para Belo
Horizonte, para a região metropolitana, para o Norte de Minas, enfim,
para o Estado de Minas Gerais. Da mesma forma que existe gente
querendo pegar carona para aparecer, existem pessoas prudentes. O
Governador de Minas fez isso aqui, há 15 dias, ao agradecer ao
Presidente e reconhecer os grandes avanços de Minas, graças
também ao apoio, à compreensão e à ajuda do governo federal ao
nosso Estado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Na verdade,
quero repor os fatos concretos. Não há nenhuma comparação entre o
acidente acontecido ontem com o acidente da TAM ocorrido há 10
anos, que já foi apurado. Houve uma questão técnica na aeronave
que operava aquele vôo acidentado. O meu partido, o PSDB, está
envolvido no acidente que aconteceu ontem: perdemos um membro,
um líder do nosso partido. Lamento que, para tentar explicar o
acidente de ontem, voltem no tempo, há 10 anos, e tentem culpar um
partido. Não se faz isso. Tive a oportunidade de manifestar-me
anteriormente dizendo que aguardamos a apuração dos fatos, mas o
País já sabe de algumas coisas. O País já sabe que faltou gestão na
questão da aviação brasileira. Lamentamos que isso seja colocado
dessa maneira, porque o PSDB tem serviços prestados ao nosso país
e ao Estado de Minas Gerais. Estão aí as obras do PSDB: a
duplicação da Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo. É
uma obra de porte que beneficiou o nosso Estado, trouxe uma infra-
estrutura importante para o comércio, para o desenvolvimento de
Minas Gerais. Depois tivemos a construção de linhas do metrô, mas
não como está acontecendo agora, porque, conforme a propaganda
desse PAC, estão sendo construídos 4km de linhas de metrô na
Região Metropolitana de Belo Horizonte. A verdade precisa ser dita. O
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PSDB fez muito para Minas Gerais, fez muito para o País. Não
aceitamos que o nosso partido seja culpado pelo acidente acontecido
ontem em São Paulo. É preciso que o governo federal assuma suas
responsabilidades. O Presidente convocou uma reunião de
emergência. Emergência? Todos sabem o que está acontecendo.
Todos sabem que perdemos uma grande empresa, perdemos pilotos.
Perdemos para a China a reserva técnica do Brasil. O governo não fez
absolutamente nada. Além disso, achar que alguém pode controlar 80
mil pessoas no Maracanã... Precisa contar outra. Fui vaiado no
Maracanã por quase 200 mil pessoas. Não se podem controlar 80 mil
pessoas. Jogando futebol fui vaiado. O Presidente não conseguiu
jogar depois de uma vaia, não entrou em campo. Ele ficou no canto
dele, sem poder entrar em campo. Acreditar que alguém pode
controlar 80 mil pessoas... É impossível. Pagar 80 mil pessoas para
vaiar alguém e colocar todos dentro de um estádio? Não dá para
acreditar. Muito obrigado, Presidente.

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

Presidência encerra a reunião, desconvocando a reunião
extraordinária de hoje, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.119/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.119/2007, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no
Município de São Sebastião do Paraíso, 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
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.119/2007

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados - Apac - de São Sebastião do Paraíso, com sede
nesse Município.

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 - de São Sebastião do
Paraíso, com sede nesse Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Gilberto Abramo.



1887

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2007

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 10/2007, EM 15/5/2007

Às 9h54min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Hely Tarqüínio, Delvito Alves e Fábio Avelar, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Hely
Tarqüínio, declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser
lida por ser a primeira reunião desta Comissão. A Presidência informa
que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente da
Comissão e designar o relator da matéria. O Presidente determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado Delvito Alves para atuar como escrutinador.
Apurados os votos, são eleitos para Presidente o Deputado Fábio
Avelar e para Vice-Presidente o Deputado Delvito Alves, ambos por
unanimidade. O Presidente “ad hoc” empossa como Presidente o
Deputado Fábio Avelar e passa-lhe a Presidência. O Presidente eleito
agradece aos colegas a confiança, empossa na Vice-Presidência o
Deputado Delvito Alves e designa como relator da matéria o Deputado
Hely Tarqüínio. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária, a ser marcada
posteriormente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Fábio Avelar, Presidente - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 27/2007, EM 21/6/2007

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana
Maria Resende e os Deputados Agostinho Patrús Filho e Lafayette de
Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente “ad hoc”, Deputada Ana Maria Resende ,
declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por se
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tratar da primeira reunião desta Comissão. A Presidência informa que
a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e
designar o relator. A seguir, determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Lafayette de
Andrada para atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos,
são eleitos para Presidente o Deputado Agostinho Patrús Filho e para
Vice-Presidente a Deputada Ana Maria Resende, ambos com
unanimidade. A Deputada Ana Maria Resende empossa o Presidente,
Deputado Agostinho Patrús Filho, e passa a ele a direção dos
trabalhos. Este, por sua vez, empossa a Vice-Presidente, Deputada
Ana Maria Resende. A seguir, o Presidente, Deputado Agostinho
Patrús Filho, agradece a confiança nele depositada e designa o
Deputado Lafayette de Andrada para relatar a matéria. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, informa que a próxima reunião será convocada por
meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Lafayette de Andrada - Célio

Moreira.
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/7/2007

Às 9h45min, comparecem no auditório do Ponte de Terra Tênis
Clube em Carmo do Paranaíba, os Deputados Sargento Rodrigues,
Paulo Cesar e Hely Tarqüínio (substituindo este ao Deputado Délio
Malheiros, por indicação da Liderança do PV), membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Elmiro Nascimento, Chico Uejo e Deiró Marra. 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, informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, questões relativas à segurança pública e aos menores
infratores no Município de Carmo do Paranaíba. 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 983/2007
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(Deputado Paulo Cesar) e 1.065/2007 (Deputado Sargento
Rodrigues). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
os Srs. João Braz de Queiroz, Prefeito Municipal de Carmo do
Paranaíba; Vereador Paulo Soares Moreira, Presidente da Câmara
Municipal de Carmo do Paranaíba; Major PM João Lunardi,
Subcomandante do 15º Batalhão da PMMG de Patos de Minas,
representando o Coronel PM Hélio dos Santos Júnior, Comandante-
Geral da PMMG; Delegado Márcio Siqueira, representando Marco
Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado; Juiz de
Direito Walney A. Diniz e, Promotor de Justiça Marcus Ribeiro Cunha,
da Comarca de Carmo do Paranaíba, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Hely
Tarqüínio, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Paulo
Cesar e Sargento Rodrigues, em que solicitam seja convidado o
Secretário de Estado de Defesa Social, para participar de reunião, e
dar ciência sobre o andamento dos pedidos de providências e
informações encaminhados à Secretaria, resultantes das reuniões
realizadas pela Comissão no interior do Estado; Sargento Rodrigues,
em que solicita seja enviado ofício ao Secretário de Defesa Social,
solicitando-lhe a inclusão do Município de Carmo do Paranaíba no
Programa de Modernização de Delegacias de Polícia; Hely Tarqüínio
(3), em que solicita seja encaminhado ofício ao Governador do
Estado, solicitando-lhe providências com vistas à implantação de um
Centro de Recuperação de Menores Infratores no Município de Carmo
do Paranaíba; e em que pede sejam enviados ofícios ao Secretário de
Estado de Defesa Social, solicitando-lhe a designação de um
Delegado de Polícia Civil para o Município de Carmo do Paranaíba e
encaminhando cópia do relatório da reunião. 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, 11 de julho de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Paulo Cesar.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/7/2007
Às 16h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães 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, 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 comunica o recebimento de ofícios dos
Srs. Alexandre Silveira, Miguel Correa Jr. e Luiz Fernando Faria,
Deputados Federais, publicados no “Diário do Legislativo”, de
7/7/2007. 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 803/2007. O Presidente, Deputado
Weliton Prado, avoca a si a relatoria do Requerimento nº 805/2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Wander Borges, Presidente - João Leite - Elisa Costa.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

11/7/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio,
Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e Ruy Muniz, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Maria
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Lúcia Mendonça e os Deputados Antônio Carlos Arantes, Célio
Moreira, Fahim Sawan, Eros Biondini e Carlin Moura. 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 a debater a
descriminalização do aborto. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 656/2007, em 1º turno (Deputado Ruy
Muniz); 1.223/2007, em turno único (Deputado Carlos Pimenta);
1.251/2007, em turno único (Deputado Hely Tarqüínio); 458/2007, em
2º turno (Deputado Doutor Rinaldo) . A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir as Sras. Marta Alice Romanini,
Coordenadora de Promoção à Saúde da Mulher, da Criança e do
Adolescente da Secretaria de Estado de Saúde, e Andréia Maria
Borges, membro da Comissão de Assuntos Penitenciários da Ordem
dos Advogados do Brasil, as quais são convidadas a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Fahim Sawan,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. A Presidência registra a presença dos Srs.
Stephen Pelypec, membro do Movimento Brasil sem Aborto, da Sra.
Marta Maria Pelypec, Diretora da Associação Nacional Mulheres pela
Vida, e dos Srs. Paulo Pires, Itamar Ribeiro e Paulo Maciel,
Vereadores à Câmara Municipal de Uberaba. 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 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 315, 853, 860, 883, 911, 914,
916, 938, 969, 1.059 e 1.080/2007. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos
convidados e do público em geral, convoca os membros da Comissão
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para a próxima reunião extraordinária, dia 12/7/2007, às 10 horas,
com a finalidade de apreciar as matérias constantes na pauta,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Paulo Cesar - Doutor

Rinaldo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.209/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Wander Borges,

objetiva instituir o Dia Estadual do Vendedor Ambulante.
Remetida a proposição à Comissão de Constituição e Justiça para

análise preliminar, ela concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.209/2007 propõe a instituição do dia 7 de

outubro como Dia Estadual do Vendedor Ambulante, com o objetivo
de contribuir para sua valorização, seu reconhecimento e a
regularização da classe.

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.

Cabe registrar ainda que, segundo estudos divulgados pela Central
de Apoio ao Trabalhador, o setor da informalidade começa a gerar
postos de trabalho, visto que cerca de 12% dos autônomos são
pequenos empregadores.

Portanto, é oportuno o projeto de lei, que destaca a participação da
classe dos vendedores informais, ainda que indiretamente, na geração
de renda e postos de trabalho.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.209/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Walter Tosta, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Chico

Uejo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.303/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem nº 60/2007, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar denominação a escola estadual localizada no Município
de Comendador Gomes.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/6/2007 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 1.303/2007 tem como finalidade denominar de

Escola Estadual Comendador Gomes a escola estadual situada no
Município de Comendador Gomes.

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 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 membro.
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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.

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 nem 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 1.303/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues -
Neider Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 14/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei complementar em tela, de autoria do Deputado Arlen
Santiago, altera a Lei nº 5.406, de 1969, que contém a Lei Orgânica
da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 30/3/2007, o projeto foi
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 192, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos da sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição tem por escopo alterar os arts. 103, 104 e 222 da Lei

nº 5.406, de 1969, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil, com o
objetivo precípuo de regulamentar os critérios de promoção do policial
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civil, especialmente a promoção por tempo de serviço.
Para tanto, enumera as modalidades de promoção, estabelece

critérios para a sua obtenção bem como disposições transitórias, com
a finalidade de possibilitar a promoção imediata do servidor que já
tenha implementado o tempo exigível para ser promovido por tempo
de serviço.

A Constituição da República assegura aos servidores da Polícia Civil
o direito a carreiras, e, no âmbito delas, devem ser previstos meios de
ascensão a níveis superiores, mantido o padrão funcional inerente ao
cargo público ocupado. Nesse aspecto, a proposição sob comento se
harmoniza com a ordem jurídica, na medida em que propõe o
aperfeiçoamento dos mecanismos de promoção no quadro de pessoal
da Polícia Civil. Tal projeto, contudo, não atende a requisitos formais,
de índole constitucional, referentes à iniciativa para deflagrar o
processo legislativo.

Um dos princípios estruturantes de nossa ordem constitucional é a
tripartição dos Poderes. Distribuem-se as funções jurisdicional,
legiferante e administrativa por distintos órgãos estatais, aos quais é
concedida independência em sua esfera de atuação e imposta uma
relação harmônica. Esse arranjo tende a tornar o Estado operacional e
a impedir que o detentor de parcela do poder exorbite de sua
competência, mediante um sistema inter-relacional baseado em “freios
e contrapesos”. Integram essa lógica organizacional as reservas de
iniciativa no processo legislativo. Embora a Constituição da República
obrigue a que toda norma positiva emane do Poder Legislativo, por
outro lado estabelece que pertence a cada um dos Poderes a
iniciativa de proposição legislativa em matérias relativas à sua própria
organização, estruturação e administração. Assim, toda proposta
relativa aos servidores do Poder Executivo, inclusive as relativas a seu
regime jurídico, estatuto, cargos, carreiras e remuneração, deve
figurar em proposição legislativa de autoria do Governador do Estado.
Ao incidir sobre as carreiras dos servidores policiais civis, o projeto em
exame incorreu em insanável vício de iniciativa.

A Constituição do Estado disciplina expressamente a matéria, da
seguinte maneira:

“Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras
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previstas nesta Constituição:
(...)
III - do Governador do Estado:
b) a criação de cargo e função públicos da administração direta,

autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

c) o regime jurídico único dos servidores públicos dos órgãos da
administração direta, autárquica e fundacional, incluído o provimento
de cargo, estabilidade e aposentadoria, reforma e transferência de
militar para a inatividade;

(...)
f) a organização da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da

Polícia Civil, da Polícia Militar e dos demais órgãos da Administração
pública, respeitada a competência normativa da União”.

Verifica-se, portanto, que não cabe ao parlamentar inaugurar o
processo legislativo quando se tratar de regras para a promoção dos
policiais civis. Logo, do ponto de vista formal, a proposição analisada
é incompatível com nosso ordenamento jurídico-constitucional.

Ressalte-se, finalmente, que matéria idêntica tramitou na legislatura
passada e foi objeto do Projeto de Lei Complementar nº 33/2003, o
qual recebeu da Comissão de Constituição e Justiça parecer pela
inconstitucionalidade, pelas mesmas razões agora apresentadas.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei Complementar nº 14/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Delvito

Alves - Sebastião Costa - Neider Moreira - Sargento Rodrigues (voto
contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 94/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

epígrafe dispõe sobre a adaptação ou a construção de banheiros
destinados às pessoas portadoras de deficiência nos
estabelecimentos comerciais com área superior a 100 m², no Estado.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos
termos do art. 188 do Regimento Interno.

Preliminarmente, cabe a esta Comissão apreciar os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, consoante
dispõe o 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Em que pese à nobre intenção do legislador, há que ser destacada a

antijuridicidade da proposição, tendo em vista que ela busca
disciplinar matéria já tratada em legislação federal, não introduzindo
nenhuma inovação no ordenamento jurídico.

A preocupação do legislador com as normas para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência já resultou na
edição da Lei Federal no 10.098, de 19/12/2000, que veio a ser
regulamentada pelo Decreto no 5.296, de 2/12/2004. A referida lei, no
capítulo que trata da acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso
coletivo, assim dispõe:

“Art. 11 - A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos
ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de
modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único - Para os fins do disposto neste artigo, na
construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados
destinados ao uso coletivo deverão ser observados, pelo menos, os
seguintes requisitos de acessibilidade:

I - (...)
IV - os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro

acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira
que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida”.

Esclareça-se, por seu turno, que, nos termos do art. 8o do
mencionado decreto, consideram-se de uso coletivo, para fins de
acessibilidade, as edificações “destinadas às atividades de natureza
comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa,
social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as
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edificações de prestação de serviços de atividades da mesma
natureza”.

À luz dos dispositivos transcritos, percebe-se que a medida
postulada no projeto já se encontra amparada pela legislação federal
vigente, que promove, aliás de maneira mais ampla, a acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência aos banheiros construídos nas
edificações de uso coletivo, uma vez que o legislador federal não
restringiu a implementação da medida em áreas superiores a 100 m².
Ademais, tal restrição não encontraria amparo nos princípios da
equidade e da razoabilidade, tendo em vista que o direito
constitucionalmente assegurado ao portador de deficiência não pode
ser cerceado por parâmetros de nenhuma natureza, haja vista o teor
do art. 227, § 2º , da Carta Magna, que assegura que a lei disporá
sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso
público, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência.

Considerando, ainda, que a doutrina do direito aponta como
característica essencial da lei, no sentido estrito, o seu caráter
inovador no que se refere ao ordenamento jurídico em vigor, fica
evidenciada a inocuidade do projeto em análise, o qual não apresenta,
conforme demonstrado nesta fundamentação, o atributo indispensável
da novidade jurídica.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 94/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Delvito

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

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 216/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

epígrafe, derivado do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.666/2004, “dispõe sobre a exploração e a fiscalização da Lotominas
pela Loteria do Estado e dá outras providências”.
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Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, foi o projeto
distribuído às comissões competentes, para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para exame de
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos
termos seguintes.

Fundamentação
O projeto objetiva estabelecer que a Loteria do Estado de Minas

Gerais - Lemg - poderá explorar, sem prejuízo de outras modalidades,
as seguintes espécies de loterias, consoante dispõe o art. 1º:
Lotominas, que consiste em sorteios, ao acaso, de números, de 1 a
89, alinhados em cartela, com extrações sucessivas, até que um ou
mais concorrentes atinjam o objetivo previamente determinando,
sendo a premiação feita mediante rateio com pagamento em moeda
corrente ou bens materiais; Lotominas on-line, que consiste na
utilização de terminal eletrônico munido de vídeo, cilindro ou qualquer
outra forma de demonstração da combinação vencedora, contendo
gerador de números aleatórios, símbolos ou figuras, acionado
diretamente pelo jogador, mediante aposta em dinheiro ou seu
equivalente, proporcionando prêmios em dinheiro; e Lotominas
Popular, que consiste na realização de sorteios eventuais, em locais e
datas previamente anunciados, mediante processo de extração
aleatória, sem contato humano, podendo oferecer prêmios
exclusivamente em forma de bens ou serviços.

Objetiva, ainda, a proposição dispor sobre o credenciamento, a
autorização e o funcionamento dos agentes lotéricos.

No caso dos jogos lotéricos, o seu disciplinamento se dá pelo
Decreto-Lei nº 594, de 27/5/69, instrumento normativo de observância
obrigatória por todos os Estados membros. A estes é dado, por
concessão do governo da União, tão-somente planejar, coordenar,
executar e controlar o jogo lotérico para a sua exploração, mas lhes é
defesa a edição de normas legais disciplinadoras da matéria, à
semelhança do disposto no projeto em tela, que chega a criar novas
modalidades de jogo.

No que tange à competência para legislar sobre a matéria, cumpre
invocar o disposto no art. 22, inciso XX, da Constituição da República,
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que atribui competência privativa à União para legislar sobre “sistema
de consórcios e sorteios”. Aos Estados membros competiria tão-
somente a exploração dessas atividades, mas não o seu
disciplinamento jurídico. Decisão a respeito foi prolatada pelo Superior
Tribunal de Justiça, no recurso do Mandado de Segurança nº 6.308-
MG, o qual invocou esse dispositivo constitucional para ratificar o
julgado do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, que declarou
inconstitucional uma lei do Município de Cordislândia que criara um
sistema de loteria em âmbito municipal.

Em reforço à tese de que a matéria em exame se insere no domínio
legiferante privativo da União, deve-se aduzir o fato de que a
autorização legal para a exploração de jogos lotéricos constitui uma
derrogação excepcional da norma penal, que tipifica a exploração de
jogos de azar como contravenção, conforme dispõe o art. 50,
combinado com o art. 51, do Decreto-Lei nº 3.688, de 1941, a Lei das
Contravenções Penais. Confira-se a redação desses dispositivos:

“Art. 50 - Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou
acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele:

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa,
estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis e
objetos de decoração do local.

(...)
§ 3º - Consideram-se jogos de azar:
a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou

principalmente da sorte;
(...)
Art. 51 - Promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal:”.
Ora, se a autorização legal para a atividade lotérica constitui

procedimento excepcional derrogatório de norma penal, é forçoso
reconhecer que a competência para tal autorização deve ser privativa
da União, pois é esse o ente político que detém a competência
privativa para legislar sobre Direito Penal, conforme estabelece o
inciso I do art. 22 da Constituição da República.

Ressalte-se o conceito legal de loteria, contido no § 3º do art. 51 da
Lei das Contravenções Penais, vazado nos seguintes termos:
“Considera-se loteria toda ocupação que, mediante a distribuição de
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bilhetes, listas, vales, sinais, símbolos ou meios análogos, faz
depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens de
outra natureza”.

Vê-se, pois, que a matéria em análise refoge ao âmbito de
competência legislativa dos Estados membros, visto que a
Constituição da República defere à União a competência privativa
para legislar sobre sorteios, segundo o disposto no inciso XX do art.
22.

Por ser oportuno, cumpre-nos ressaltar que, reiteradas vezes, esta
Comissão emitiu pareceres com fulcro nas razões apontadas, sobre
matérias semelhantes, notadamente sobre os Projetos de Lei nºs 190
e 298/2007.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 216/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio -
Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 735/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 338/2003, objetiva
autorizar o Poder Executivo “a conceder a servidor público inativo o
direito à percepção de proventos com base no vencimento
correspondente à jornada de trabalho de quarenta horas semanais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no
tocante aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais pertinentes,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição tem por escopo conceder ao servidor público
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aposentado em data anterior à da publicação do Decreto nº 36.737,
de 1995, cuja jornada de trabalho era de 30 horas semanais, o direito
à percepção de proventos com base no vencimento correspondente à
jornada de trabalho de 40 horas semanais. Igualmente, propõe que tal
medida se aplique ao ocupante de cargo ou detentor de função
pública posicionado nos segmentos de classe constantes nos quadros
anexos ao Decreto nº 36.033, de 1994, relacionados no art. 2º do
Decreto nº 36.737, de 1995.

Trata-se de servidores que se aposentaram no período
compreendido entre 1986 e 1994, com vencimentos correspondentes
a jornada de trabalho reduzida, em virtude de determinações legais,
que estabeleceram a redução da jornada de trabalho de servidores
públicos, notadamente os Decretos nºs 27.471, de 1987, 29.302,
29.344 e 29.650, de 1989, mas resguardaram, contudo, a
impossibilidade de redução, em qualquer hipótese, dos vencimentos.

Em que pese à preocupação do autor com os servidores
aposentados de que trata a proposição, existem óbices de natureza
constitucional que impedem a tramitação da matéria nesta Casa.

Com efeito, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “b”, da
Constituição Estadual, são matérias de iniciativa privativa, além de
outras previstas nesta Constituição, a criação de cargo e função
públicos da administração direta, autárquica e fundacional e a fixação
da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Outro aspecto relevante, tendo em vista que a proposição sob
análise implica em aumento de despesa, é a falta de observância dos
arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 1, de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal -, que exigem a estimativa do impacto
orçamentário-financeiro e a prévia dotação orçamentária e financeira
de ação governamental que acarrete aumento de despesa, condições
para dar validade e eficácia à medica proposta, à luz do disposto no
art. 21 da referida lei.

O Supremo Tribunal Federal consolidou, em farta jurisprudência, o
entendimento de que o vício formal de iniciativa é insanável. A título
de exemplo, transcrevemos parte da Ementa da Adin-700-RJ,
publicada em 24/8/2001:
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“Ementa: Regime jurídico dos servidores públicos estaduais (...)
Inconstitucionalidade formal. Vício que persiste, não obstante a
sanção do respectivo projeto de lei (...) É firme na jurisprudência do
Tribunal que a sanção do projeto de lei não convalida o defeito de
iniciativa (...)”

Por outro lado, faz-se mister ressaltar que a Corte Suprema,
especialmente sobre a matéria objeto da proposição em estudo,
negou provimento a agravo regimental em agravo de instrumento
reconhecendo a impossibilidade de extensão aos inativos de
vencimentos majorados em virtude do aumento da carga horária, à luz
dos Decretos Estaduais nºs 29.302, de 1989 e 36.737, de 1995 (AGR
no Agravo de Instrumento nº 289.279-6 - Minas Gerais, julgado em
26/3/2002).

Ressalte-se, ainda, que a pretensão de conceder ao servidor inativo
a equiparação de vencimento nos casos de extensão de jornada de
trabalho já foi dirimida pelas Cortes Superiores, notadamente pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e pelo Superior
Tribunal de Justiça, com fulcro na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.

Cabe, aqui, transcrevermos alguns julgados sobre o assunto, com
os seguintes argumentos:

"(...) em face do § 8º do artigo 40 na redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20/98, o Plenário deste Tribunal, ao julgar a ADI 575,
manteve o entendimento de que 'a regra de extensão aos inativos das
melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em
atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não implica a permanente e
absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos
últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza,
só podem ser atribuídas ao serviço ativo'. (1ª Turma - Rel. Min.
Moreira Alves - RE nº 318684-RS - DJ. 9/11/2001 )”.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
"Recurso em Mandado de Segurança - Constitucional -

Administrativo - Professores  aposentados - carga   horária -
majoração - paridade - incabimento.

Em havendo diversidade entre as relações jurídico-funcionais dos
professores, em face da diferença de regime laboral, não há como
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pretender paridade entre vencimentos e proventos, pena de
enriquecimento sem causa e concessão de aumento, sob o
fundamento de isonomia, pelo Poder Judiciário, vedado no enunciado
nº 339 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (6ª Turma - ROMS nº
14653-SC - Rel. Min. Hamilton Carvalhido - DJ. 16/02/2004)”.

No Tribunal de Justiça, a seguinte ementa:
“Mandado de Segurança - Reexame necessário - servidor público

inativo - equiparação remuneratória  com  os  servidores da ativa -
carga horária diferenciada - inaplicabilidade do princípio da isonomia.
Verifica-se que não houve aumento do valor da hora trabalhada, mas
apenas acréscimo no vencimento dos servidores visando compensar
a alteração da jornada de trabalho de seis para oito horas diárias.
Assim, não há que se falar em revisão de benefício posto que a
situação jurídica do servidor aposentado que cumpria jornada de
trabalho de seis horas não se identifica com a jornada de trabalho do
servidor em atividade que é de oito horas diárias. Em reexame
necessário, denego a segurança anteriormente concedida (Processo
nº 1.0024.03.103855–7/001, Relator: Batista Franco, data do acórdão:
3/5/2005)”.

Por todo o exposto, somos conduzidos a apresentar a seguinte
conclusão.

Conclusão
Concluímos, pois, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 735/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 139/2007
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº

139/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.354/2005, dispõe sobre a obrigatoriedade de vigilância nas agências
bancárias situadas no Estado durante o período em que oferecem o
serviço de auto-atendimento por meio de caixa eletrônico e dá outras
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providências.
Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o

projeto a esta Comissão, para receber parecer de 2º turno, nos termos
do art. 189, c/c o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º do art. 189 do Regimento Interno, segue,
anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição sob análise tem por objetivo assegurar a presença de

agentes de vigilância nas agências bancárias, postos de serviços
bancários e quiosques de caixas eletrônicos, nos horários de
funcionamento. Tal medida é extremamente importante, pois vem ao
encontro de uma necessidade real detectada no campo da segurança
pública em nosso Estado.

O projeto em exame visa a solucionar um problema concreto, qual
seja o aumento do número de casos de crimes envolvendo o
atendimento ao consumidor em caixas eletrônicos.

O projeto, no campo da organização normativa, está em harmonia
com os preceitos da Lei Federal n° 7.102, de 20/6/8 3, que dispõe
sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece
normas para constituição e funcionamento das empresas particulares
que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá
outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça constatou que o conteúdo da
proposição já se encontrava disciplinado na Lei nº 12.971, de 27/7/98,
e achou por bem apresentar o Substitutivo nº 1, modificando tal norma
para adequá-la ao que propunha o projeto, ou seja, obrigando as
instituições financeiras a manter vigilância ostensiva no período
integral de atendimento ao público, não somente nas suas agências e
postos de serviços, mas também nos quiosques dos caixas
eletrônicos.

Concordamos com a posição da Comissão de Constituição e Justiça
no primeiro turno e novamente a ratificamos, por enterdermos que a
matéria de fato promove proteção e segurança para quem utiliza o
serviço de caixa eletrônico.

Recentemente o Supremo Tribunal Federal se pronunciou afirmando
que matéria dessa natureza não é privativa da União, mas passível de
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legislação concorrente ou, ainda, relativa ao interesse local (AI-AgR
427373 / RS - Relatora: Min. Cármen Lúcia - Julgamento: 13/12/2006 -
Órgão Julgador: Primeira Turma).

Verifica-se que a proposição em epígrafe consegue relacionar de
forma satisfatória o fato social, a responsabilidade dos
estabelecimentos bancários e a necessidade de regulação estatal
sobre o fenômeno.

Ressalte-se ainda que a Comissão de Fiscalização Financeaira e
Orçamentária em sua análise concluiu que o projeto não acarreta
repercussão financeira na lei orçamentária, pois as medidas nele
consubstanciadas não envolvem geração de despesas para os cofres
públicos

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

139/2007 na forma do vencido em primeiro turno.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Paulo Cesar, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Délio

Malheiros.
PROJETO DE LEI Nº 139/2007

(Redação do Vencido)
Altera a Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, que torna obrigatória

a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos
de serviços das instituições bancárias e financeiras.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Ficam as instituições bancárias e financeiras obrigadas a

manter vigilância ostensiva pelo período integral de atendimento ao
público e a instalar dispositivos de segurança nas agências, nos
postos de serviço e nos quiosques dos caixas eletrônicos instalados
no Estado.

Parágrafo único - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará
o infrator às penalidades constantes no art. 56 e seguintes da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.”.

Art. 2º - O art. 2º da Lei nº 12.971, de 1998, fica acrescido do
seguinte inciso V:
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“Art. 2º - (...)
V - alarme sonoro a ser acionado pelo usuário do serviço em caso

de emergência.”.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 2 E 3 AO PROJETO DE LEI

Nº 1.016/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria 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, o projeto de lei em epígrafe
declara patrimônio histórico e cultural do Estado os Mercados
Distritais do Cruzeiro e de Santa Tereza, localizados no Município de
Belo Horizonte.

Após o exame da proposição pelas Comissões de Constituição e
Justiça, de Cultura e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, foi o
projeto encaminhado ao Plenário, nos termos regimentais.

Durante a fase de discussão do projeto no 1º turno, foram
apresentadas em Plenário as Emendas nºs 2 e 3, dos Deputados Irani
Barbosa e Roberto Carvalho, respectivamente, as quais vêm a esta
Comissão para receber parecer, em conformidade com o disposto no
art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.016/2007 objetiva declarar patrimônio histórico

e cultural do Estado os Mercados Distritais do Cruzeiro e de Santa
Tereza, localizados no Município de Belo Horizonte. Para tanto,
determina ao Poder Executivo a inscrição desses bens no Livro de
Registro dos Lugares, nos termos do inciso IV do § 1º do art. 1º do
Decreto nº 42.505, de 15/4/2002, que institui as formas de registro de
bens culturais de natureza imaterial ou intangível que constituem
patrimônio cultural de Minas Gerais.

De autoria do Deputado Irani Barbosa, a Emenda nº 2 visa a
inscrever, também, o Mercado Distrital da Barroca no citado Livro de
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Registro. A situação desse local é sobejamente conhecida por todos e
não possui nenhuma similaridade com a dos demais mercados
distritais. Desativado há anos, é inconcebível o registro, como
patrimônio cultural de Minas Gerais, de uma atividade econômica que
o tempo e aqueles que a praticavam se encarregaram de extinguir.
Não existe, pois, atividade cultural a ser registrada. Ademais, o próprio
terreno desse mercado já foi destinado à construção da futura sede do
Poder Judiciário Estadual. Portanto, é improcedente a Emenda nº 2.

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, a Emenda nº 3 visa a
possibilitar que os mercados distritais sejam utilizados com finalidade
diversa daquela com a qual foram criados. Assim como a primeira,
essa emenda nos parece improcedente.

Conforme a manifestação desta Comissão em seu parecer para o 1º
turno, o registro preserva a memória das atividades econômica e
cultural típicas dos mercados, mas não, os imóveis ou os locais em
que são praticadas. Da mesma forma, o registro não cria uma
imposição de que essas atividades sejam exercidas exclusivamente
nesses locais. Estabelecer a proteção de um bem material, no caso o
terreno do mercado, por meio do registro de um bem imaterial, no
caso a atividade econômica do mercado, é algo juridicamente
inexistente. Podemos afirmar, também, que o tombamento de um
imóvel não protege o bem imaterial que porventura a ele esteja
vinculado, ou seja, não impede que atividade diversa da existente no
local passe a ser nele exercida. Isso quer dizer que não existe o
chamado “tombamento de uso”, conforme já decidiu o STF. Portanto,
a repercussão jurídica da Emenda nº 3 é inexistente, o que a torna
inócua.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 2 e 3,

apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nº 1.016/2007.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Eros Biondini, Presidente e relator - Gláucia Brandão - Maria Lúcia

Mendonça.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2007

ATAS
ATA DA 9ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS

HUMANOS E DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/6/2007

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da Comissão
de Direitos Humanos; os Deputados Sargento Rodrigues, Paulo
Cesar, Leonardo Moreira e Luiz Tadeu Leite, membros da Comissão
de Segurança Pública. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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, de 2005 a
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; 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 -; familiares das crianças
desaparecidas, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues,
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. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros destas Comissões para a
próxima reunião conjunta, a ser realizada no dia 12/6/2007, às
14h30min, com a finalidade de se discutir e votar proposições das
Comissões, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues - Eros Biondini -

Leonardo Moreira - Délio Malheiros.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO
MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/7/2007

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Walter Tosta, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Deputada
Maria Lúcia Mendonça, no exercício da Presidência, nos termos do
art. 120, inciso III, dá a ata por aprovada e solicita aos membros da
Comissão que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
destina a debater o tema "Assistência social e integral ao deficiente
mental, ao autista e a suas famílias" e os subtemas "Criação de casas
e hotéis especializados", "Medicamentos", "Bolsa para as famílias",
"Capacitação profissional" e "Aplicabilidade do Projeto de Lei nº
652/2007". A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
o Sr. Flávio Couto e Silva Oliveira, Coordenador Especial de Apoio e
Assistência à Pessoa Deficiente, representando a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social. Presentes, também, os seguintes
convidados permanentes: Cíntia Maria Oliveira de Lucena, Promotora
de Justiça Especializada na Defesa da Infância e Juventude; Renata
Mendes Araújo Cruvinel, Assessora Técnica da Coordenadoria
Estadual de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, da
Secretaria de Estado de Saúde; Estela Mares Guillen de Souza,
Presidente da Apape; Margareth Pereira Leal, Diretora da Escola
Creia; Ione de Oliveira, Coordenadora e psicóloga da Casa do Ofício,
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 do público em geral, 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, 9 de julho de 2007.
Célio Moreira, Presidente - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Gláucia Brandão - Maria Lúcia Mendonça.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

3/7/2007
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Délio Malheiros (substituindo
este ao Deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança do PV),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Juninho
Araújo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Antônio de Miranda Silva, Presidente
da Câmara Municipal de Itaúna, por meio do qual envia a esta
Comissão pedido aprovado pela totalidade dos vereadores para que
sejam atendidas reivindicações da comunidade local; e ofícios
publicados no “Diário do Legislativo” nas datas mencionadas entre
parênteses dos Srs. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de
Transportes (21/6/2007); e Sebastião de Abreu Ferreira,
Superintendente Regional do Dnit (22/6/2007). O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 509/2007 no 1º turno e
572/2007 em turno único, Deputado Juninho Araújo; 552 e 417/2007
em turno único, Deputado Paulo Guedes; e 172 e 653/2007 no 1º
turno, Deputado Djalma Diniz. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 19/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 963/2007
(relator: Deputado Juninho Araújo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 552/2007
(relator: Deputado Paulo Guedes), que recebeu parecer por sua
aprovação, e os Requerimentos nºs 713, 720, 750, 751, 752, 756, 774
e 776/2007. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
245, 606, 917, 974 e 1.012/2007. 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 pela realização de audiências
públicas dos Deputados Juninho Araújo, para discutir os Decretos nºs
44.035, e 44.081, de 2005, em especial os dispositivos que menciona
e outros questionamentos apresentados pela Fecominas; Domingos
Sávio, para debater, em reunião conjunta com a Comissão de
Turismo, as exigências da Resolução nº 219, do Contran; Carlin
Moura, emendado pelo Deputado Délio Malheiros, para discutir, em
conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor, a manutenção
da rodovia estadual que liga a BR-116 ao Município de Marilac, com
os pedidos que menciona. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Paulo Guedes.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CULTURA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 5/7/2007
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Rosângela Reis e o Deputado Vanderlei Jangrossi,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Rosângela
Reis, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
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constante na pauta. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Gláucia
Brandão em que solicita seja realizada visita desta Comissão ao
prédio da antiga Secretaria de Educação e ao Centro de Referência
do Professor, com o objetivo de verificar as atuais condições desses
locais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Bráulio Braz.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/7/2007
Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Walter Tosta e Neider Moreira (substituindo este ao
Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider 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 e passa 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 Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas para debater, em audiência pública, problemas que vêm
ocorrendo nas obras do Pró-Acesso, entre a BR-116 e o Município de
Marilac. A seguir, fica estabelecido que as reuniões ordinárias da
Comissão passarão a ser realizadas às quintas-feiras, às 10 horas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Walter Tosta - Paulo Cesar.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/7/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Eros Biondini, Carlin Moura, João Leite e Fábio Avelar, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Eros Biondini, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a tratar de assunto de interesse da
Comissão e de discutir e votar proposição da Comissão. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Carlin Moura, em que solicita
seja realizada reunião desta Comissão para, em audiência pública,
com os convidados que menciona, discutir a greve dos servidores
técnicos administrativos em educação da UFMG. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 5/7/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Carlos Pimenta e Ruy Muniz, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Elisa
Costa. 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
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reunião se destina a debater a proposta de uma nova regulação para
o funcionamento das farmácias e drogarias, hoje discutida no
Congresso Nacional por meio do Projeto de Lei nº 4.385/1994 e sua
integração aos preceitos do Sistema Único de Saúde - SUS -, da
Política Nacional de Medicamentos e da Política Nacional de
Assistência Farmacêutica. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Lauro Mello Vieira, Presidente do Conselho
Regional de Farmácia de Minas Gerais; Rilke Novato Públio, Diretor
do Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais; Lázaro Luiz
Gonzaga, Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos
Farmacêuticos de Minas Gerais; José Alves Torres Júnior, Diretor do
Sincofarma, e as Sras. Terezinha de Fátima Póvoa, Gerente da
Vigilância Sanitária de Medicamentos e Congêneres da Secretaria de
Saúde, e Marília Pereira da Assumpção, farmacêutica e fiscal sanitária
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada
Elisa Costa, autora do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nº 1.001/2007. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
dos convidados e do público em geral, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo - Ruy Muniz.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2007

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Rômulo Veneroso, Wander Borges e
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Padre João, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado João Leite. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, 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 comunica o convite feito pela Vereadora Dolores
de Oliveira para participarem de uma reunião no Auditório da
Prefeitura de Ibirité, dia 10 de julho, às 10 horas, para discussão do
Projeto de Lei nº 124/2007. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 347/2007 no 2º turno, e 941/2007 em turno
único (Deputado Wander Borges); 1.016/2007 em 1º turno (Deputado
Rômulo Veneroso) e 1.093/2007 em 1º turno (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. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Rômulo Veneroso, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.016/2007, com a Emenda nº 1, apresentada no 1º turno, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Padre João. Passa-
se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
754, 906, 976 e 997/2007. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Wander
Borges, em que solicita a realização de audiência pública para debater
o Projeto de Lei nº 1.269/2007, que institui normas aplicáveis aos
resíduos sólidos e institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos.
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 julho de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -
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Rômulo Veneroso - Padre João.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO

MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO, EM 11/7/2007
Às 14h45min, 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. Estão
presentes, também, a Deputada Rosângela Reis e o Deputado Eros
Biondini. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio
Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Walter Tosta, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar o relatório final da Comissão. A
Presidência registra a presença dos seguintes convidados
permanentes: Estela Mares Guillen de Souza, Presidente da
Associação de Pais e Amigos e Pessoas Especiais - Apape -; Ana
Regina de Carvalho, Diretora de Educação Especial da Secretaria de
Estado de Educação; Marconi Alexandre da Silva, Técnico em Saúde
Mental da Secretaria de Estado de Saúde; e Renata Mendes Araújo
Cruvinel, Assessora Técnica da Coordenação de Atenção à Saúde da
Pessoa Portadora de Deficiência da Secretaria de Estado de Saúde.
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. Na fase de discussão, a relatora, Deputada Maria Lúcia
Mendonça, recebe sugestões dos parlamentares, as quais são
acolhidas em seu relatório, conforme consta nas notas taquigráficas.
Submetido à votação, é aprovado o relatório final da Deputada Maria
Lúcia Mendonça. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia);
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da
Comissão, em que solicita seja pedido à Diretoria de Rádio e
Televisão da Casa que veicule em sua programação informativos que
divulguem, de forma sintética e didática, o resultado dos estudos
desenvolvidos pela Comissão, no período de 19/4/2007 a 11/7/2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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dos parlamentares e dos convidados permanentes e do público em
geral, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da
Comissão.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Célio Moreira, Presidente - Walter Tosta - Gláucia Brandão - Maria

Lúcia Mendonça.
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/7/2007
Às 18h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé

Maia, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Rêmolo Aloise. 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. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 41/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião
Helvécio). Suspende-se a reunião. Às 18h27min são reabertos os
trabalhos com a presença dos 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 Rêmolo Aloise, Fábio Avelar,
Sargento Rodrigues e Adalclever Lopes. Após discussão e votação, é
aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 17/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Lafayette de Andrada). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Weliton Prado.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE



1919

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/7/2007

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini e Carlin Moura, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Eros Biondini, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar proposição de interesse da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: -
ofícios das Sras. Elvira Mirian Veloso de Mello Cosendey,
Coordenadora do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e
Proteção do Adolescente - Fectipa -; Rosilene Cristina Rocha,
Presidente do Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência
Social - Cogemas -; e do Sr. Vilson Luiz da Silva, Presidente da
Fetaemg, encaminhando à Comissão proposições que eventualmente
possam vir a ser incluídas no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI - 2007-2023. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Propostas de Ação Legislativa, de autoria da PUC Minas -
Parlamento Jovem, em turno único, nºs 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24 e 27/2007
(Deputado Eros Biondini); 8, 9, 10, 11, 18, 20 e 28/2007 (Deputado
Carlin Moura); 13, 14, 15, 16, 17 e 25/2007 (Deputado João Leite); 2,
7, 12, 19, 21 e 26/2007 (Deputado André Quintão). 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 com sugestões de
emenda ao PMDI do Deputado André Quintão (5): com vistas ao
desenvolvimento do Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri e do
Rio Doce; à expansão do método de pedagogia da alternância por
meio das Escolas Família Agrícola e do ensino profissionalizante; à
promoção de agregação de valor no setor agropecuário; por
solicitação do Fórum Estadual de Erradicação Infantil - Fectipa -, à
redução da ocorrência do Trabalho Infantil no Estado; à ampliação da
provisão indireta dos serviços de assistência social. Cumprida a
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finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/7/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Agostinho Patrús Filho e Vanderlei
Jangrossi, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Agostinho Patrús Filho, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 68, 176, 318, 425, 722 e
522/2007 (Deputado Vanderlei Jangrossi); 933, 1.014, 1.027, 1.028,
1.141 e 1.143/2007 (Deputada Gláucia Brandão). Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 68, 176, 318, 425
e 722/2007 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi); 933, 1.014, 1.027,
1.028, 1.141 e 1.143/2007 (relatora: Deputada Gláucia Brandão).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nº 522/2007 (relator: Deputado
Vanderlei Jangrossi). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária na mesma data, às
14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.311/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em análise

tem por objetivo instituir o Dia Estadual de Reflexão sobre as
Mudanças Climáticas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/6/2007 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 1.311/2007 pretende instituir o Dia Estadual de

Reflexão sobre as Mudanças Climáticas, em 8 de junho, como parte
das comemorações da Semana Nacional do Meio Ambiente.

De acordo com o seu art. 2º, na data 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 com o tema.

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.
Portanto, não há óbice à sua apresentação por membro desta Casa.
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No entanto, cabe-nos apresentar a Emenda nº 1 com o fim de
suprimir o art. 3º, que autoriza o Poder Executivo a incluir o Dia
Estadual de Reflexão sobre as Mudanças Climátivas no calendário
oficial de eventos do Estado. Acontece que, atualmente, não há
calendário oficial único do Estado, ficando cada Secretaria
encarregada de estabelecer as datas relacionadas com seu campo de
atuação e, se for o caso, com as atividades específicas que
desenvolverá. Além disso, a inclusão de data comemorativa no
calendário de determinado órgão estatal é realizada por meio de ato
administrativo, que nada mais faz do que implementar comando
relacionado diretamente com a lei que a instituiu.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.311/2007 com
a Emenda nº 1, nos termos que se seguem.

Emenda nº 1
Suprima-se o art. 3º.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.322/2007
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 de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Itapecerica - Apae -, com sede nesse
Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 29/6/2007 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 1.322/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Itapecerica - Apae -, com sede nesse Município.



1923

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.
14, § 2º que as atividades dos seus dirigentes não serão
remuneradas, sendo-lhes vedada a distribuição de lucro, bonificações,
benefícios ou vantagens; e no art. 46, parágrafo único 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 1.322/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa - Neider Moreira - Delvito Alves - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 829/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 829/2007,
dispõe sobre a política de incentivo ao uso da energia solar no Estado.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº1, que apresentou.

A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art.102, VIII, combinado com o art.
188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende estabelecer uma política de

incentivo ao uso da energia solar no Estado. Para tanto, o texto define
as formas de atuação do poder público, como a promoção de estudos
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sobre a aplicação e ampliação do uso da energia elétrica a partir da
energia solar, a realização de campanhas educativas, o financiamento
de pesquisas e de ações que incentivem a produção e a aquisição de
equipamentos geradores de energia alternativa, além da concessão
de benefícios tributários para empresas que fabricam esses
equipamentos. A proposição também cria um conselho deliberativo,
composto por representantes de secretarias e de órgãos do Estado,
que terá a função de definir estudos e ações relacionados ao tema.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao verificar a existência da
Lei nº 15.698, de 25/7/2005, que dispõe sobre a política de incentivo
ao uso da energia eólica e dá outras providências, apresentou o
Substitutivo nº 1, com o intuito de condensar as políticas de energia
solar e eólica em um único diploma legal.

Indiscutivelmente, uma das mais importantes áreas de atuação do
poder público é a formulação e implementacão de políticas que
garantam o fornecimento de energia para todos os setores da
sociedade. No entanto, na atualidade, é também notória e urgente a
necessidade de ampliar a utilização de fontes energéticas que sejam
renováveis e não poluentes. Nesse contexto, o projeto em tela é
oportuno, pois a energia solar é considerada inesgotável,
ambientalmente limpa e dispõe de tecnologias de processamento
passíveis de serem aplicadas em todas as regiões do Estado.

A energia fotovoltaica, que é a energia elétrica obtida diretamente da
luz solar por meio de células fotovoltaicas, vem sendo muito utilizada
para eletrificar localidades desprovidas de rede elétrica convencional.
Além disso, sistemas fotovoltaicos integrados a edificações urbanas e
interligados à rede elétrica pública também vêm crescendo em
importância e aplicação no mundo, e vários países já implantaram
programas de incentivo ao uso desse tipo de energia. Entretanto, há
três grandes obstáculos à maior penetração desses sistemas no
Brasil: os custos elevados em relação a outras opções energéticas, a
necessidade de importação de materiais e equipamentos, e o
desconhecimento geral sobre o potencial de utilização dessa
tecnologia .

Projetos de implantação de sistemas fotovoltaicos em comunidades
rurais desenvolvidos pela Cemig, em parceria com Municípios e outras
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entidades governamentais, demonstraram, segundo análise de
especialistas, que o grande desafio para a sustentabilidade desses
sistemas é a sua redução de custos e a implementação de uma
logística de operação e manutenção que promova o treinamento de
pessoal e garanta a assistência técnica e a reposição de materiais e
equipamentos.

Já a utilização da energia termossolar - que é a energia térmica
gerada a partir da radiação solar -, vem crescendo em várias cidades
brasileiras por meio da instalação de aquecedores solares de água em
residências, com a função de substituírem os chuveiros elétricos.
Projeto desenvolvido no período de 2000 a 2002 em cem casas do
Conjunto Habitacional Sapucaias, situado em Contagem, verificou
uma redução média de 41% no consumo de energia elétrica daquelas
residências, após a instalação de aquecedores solares. É crescente
também o emprego dessa energia no meio rural para a secagem de
grãos.

Além da grande economia nos gastos familiares com energia
elétrica, o uso generalizado dessa tecnologia para aquecimento de
água em residências, hospitais, hotéis, indústrias e demais
estabelecimentos trará outros benefícios ambientais e econômicos
para a sociedade, como: (I) a redução do consumo de lenha para
aquecer água no meio rural; (II) a redução da emissão de gases de
efeito estufa; (III) a diminuição da pressão para a construção de novas
usinas hidrelétricas, evitando o alagamento de áreas agrícolas e a
conseqüente remoção de famílias atingidas; (IV) a redução da
demanda de energia elétrica em horários de pico de consumo, o que
favorece a redução de custos do sistema elétrico nacional; (V) a
geração de novos empregos em razão do crescimento dos setores de
produção, comercialização e de instalação de aquecedores solares.

É importante salientar que, apesar de a tecnologia e a fabricação de
aquecedores solares serem totalmente nacionais, seu custo de
aquisição ainda é o principal entrave para a sua popularização no Pais
e em Minas Gerais.

Ao analisar o 21º Balanço Energético de Minas Gerais – ano base
2005 –, elaborado pela Cemig, verifica-se que as fontes energéticas
são utilizadas no Estado na seguinte proporção: lenha e derivados,
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32,7%, petróleo, gás natural e derivados, 31,3%, energia hidráulica,
13,2%, carvão mineral, 13,2%, e outras fontes (cana-de-açúcar, licor
negro e resíduos de biomassa), 9,7%. Como se vê, apesar de seus
potenciais benefícios econômicos, sociais e ambientais, o uso da
energia solar nem sequer aparece nas estatísticas oficiais.

Diante desse quadro, entendemos que a proposta do autor é
oportuna, pois visa justamente a estabelecer uma política que
incentive a ampliação do uso da energia solar em Minas Gerais.
Entendemos, também, ser inadequado disciplinar esse incentivo na
mesma lei que trata da energia eólica, motivo pelo qual não acatamos
o Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça.

Entretanto, com o intuito de definir com maior clareza os objetivos da
política que se pretende implantar e de melhor delinear as ações de
competência do Estado, estamos apresentando o Substitutivo nº 2 ao
final deste parecer.

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

Projeto de Lei nº 829/2007 na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a política estadual de incentivo ao uso da

energia solar com os seguintes objetivos:
I - aumentar a participação da energia solar na matriz energética do

Estado;
II - contribuir para a eletrificação de comunidades dispersas e

distantes de redes de distribuição de energia elétrica;
III - estimular o uso de energia fotovoltaica em áreas urbanas;
IV - estimular o uso de energia termossolar para aquecimento de

água em unidades residenciais, industriais, comerciais e de serviços;
V - reduzir a demanda de energia elétrica em horários de pico de

consumo;
VI - contribuir para a melhoria das condições de vida de famílias de

baixa renda;
VII - contribuir para a diminuição da emissão de gases de efeito
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estufa;
VIII - contribuir para a redução de áreas a serem alagadas para a

geração de energia hidrelétrica;
IX - estimular a implantação, em território mineiro, de indústrias de

equipamentos e materiais utilizados em sistemas de produção de
energia termossolar e fotovoltaica;

X - estimular o desenvolvimento e a capacitação de setores
comerciais e de serviços relativos a sistemas de energia termossolar e
fotovoltaica.

Art. 2º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,
compete ao Estado:

I - promover estudos e estabelecer metas, normas, programas,
planos e procedimentos que visem ao aumento da participação da
energia solar na matriz energética do Estado;

II - estabelecer instrumentos fiscais e creditícios que incentivem a
produção e a aquisição de equipamentos e materiais empregados em
sistemas de energia termossolar e fotovoltaica;

III - firmar convênios com instituições públicas e privadas e financiar
pesquisas e projetos que visem:

a) ao desenvolvimento tecnológico e à redução de custos de
sistemas de energia termossolar e fotovoltaica;

b) à capacitação de recursos humanos para a elaboração, a
instalação e a manutenção de projetos de sistemas de energia
termossolar e fotovoltaica;

IV - promover campanhas de divulgação sobre as possibilidades e
vantagens dos usos da energia solar;

V - consignar, na legislação orçamentária, recursos financeiros para
o custeio de atividades, programas e projetos voltados para os
objetivos previstos nesta lei.

Art. 3º - O Estado desenvolverá programas de cooperação com
Municípios que visem a:

I - instalação de sistemas de energia fotovoltaica em comunidades
dispersas e distantes de redes de transmissão de energia elétrica;

II - instalação de sistemas de energia termossolar para aquecimento
de água em residências de famílias de baixa renda.

III - elaboração e implementação de legislação municipal que
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estimule o uso de energia solar em edificações.
Art. 4º - É obrigatória, na forma do regulamento, a adoção de

sistema de aquecimento solar de água em projetos de:
I - construção de prédios públicos estaduais;
II - construção de conjuntos habitacionais e de unidades residenciais

com recursos financeiros do Estado;
III - implantação ou ampliação de unidades industriais, comerciais e

de serviços financiadas pelo Banco de Desenvolvimento do Estado de
Minas Gerais - BDMG.

Art. 5º - Serão definidos em regulamento os critérios e as exigências
de adaptação de sistemas de aquecimento solar de água em prédios
públicos existentes na data de promulgação desta lei.

Art. 6º - Na celebração de convênio com o Estado para a construção
de conjuntos habitacionais, terão prioridade os Municípios que
disponham de legislação que estimule o uso de energia solar para
aquecimento de água em edificações.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges, relator - Fábio

Avelar - Rômulo Veneroso.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 845/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, a proposição em epígrafe
institui o Adicional de Risco de Vida, a ser pago ao funcionário público
estadual cuja função seja exercida em regiões com baixo Índice de
Desenvolvimento Humano - IDH - e alto índice de criminalidade.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007, o projeto foi
distribuído 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, conforme dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
A proposição em exame pretende instituir o Adicional de Risco de



1929

Vida, no valor de 50%, incidente sobre o vencimento dos servidores
públicos estaduais que exerçam funções em regiões com baixo Índice
de Desenvolvimento Humano - IDH - e alto índice de criminalidade.

Em que pese à boa intenção de que se reveste a iniciativa
parlamentar, a proposição encontra óbices insanáveis à sua
tramitação, porquanto contém vício de natureza constitucional,
notadamente em face do disposto no art. 66, III, “b”, da Constituição
Estadual, que atribui ao Chefe do Executivo competência privativa
para elaborar lei majoradora de vencimento ou concessiva de
vantagem pecuniária a ocupante de cargo ou função públicos da
administração direta, autárquica e fundacional.

Cumpre ressaltar que é pacífica a jurisprudência do STF segundo a
qual padecem de vício de inconstitucionalidade formal normas
estaduais que não observem o princípio da iniciativa do processo
legislativo reservada ao Chefe do Executivo no que respeita a
servidores públicos (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 637/MA -
Maranhão, julgada em 25/8/2004).

Ademais, cabe ressaltar que a Lei Complementar Federal nº 101, de
2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, de observância obrigatória pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, nos
termos de seu art. 21, preceitua ser nulo de pleno direito o ato que
provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda a seus arts.
16 e 17, que exigem, especialmente, a estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor o
aumento da despesa e nos dois exercícios subseqüentes, exigência
não cumprida pela proposição sob comento.

O projeto em análise revela-se, portanto, inconstitucional, razão pela
qual apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Opinamos, pois, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 845/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 895/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Delvito Alves,
“veda a inscrição de Municípios, órgãos ou entidades municipais no
Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado - Siafi -,
nas situações que menciona, e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer.

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

Fundamentação
De acordo com o art. 1º da proposição em análise, fica vedada a

inscrição de Municípios, órgãos ou entidades de direito público ou
privado municipal no Sistema Integrado de Administração Financeira -
Siafi - do Estado de Minas Gerais ou em qualquer sistema público
estadual de restrição ao acesso a recursos públicos, em razão de
mora, inadimplemento ou situação irregular decorrente de convênios
ou instrumentos congêneres firmados com o Estado de Minas Gerais,
quando o administrador, no exercício do mandato, não tiver dado
causa à irregularidade ou a responsabilidade tiver de ser imputada a
ex-dirigente municipal, observado o disposto no art. 61, § 2º, incisos I
e II, da Lei Complementar nº 33, de 28/6/94.

O art. 2º do projeto estabelece que compete ao órgão responsável
pela liberação dos recursos ou à Advocacia-Geral do Estado promover
os atos necessários à responsabilização do agente que tenha dado
causa à mora, ao inadimplemento ou à situação de irregularidade de
convênios, contratos, ajustes ou instrumentos congêneres que
apresentem vícios na respectiva prestação de contas.

Como lembra o autor da proposta, em justificação extremamente
bem-fundamentada, “a inclusão do Município no cadastro de
inadimplentes resulta no bloqueio de recursos necessários para
atender às necessidades básicas de sua população. A medida
administrativa, altamente moralizadora, é verdade, produz como
resultado fático a penalização da comunidade, em razão da desídia ou
da desonestidade de seus administradores”. Alude, pois, ao problema
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das chamadas sanções institucionais, que penalizam, em última
instância, o cidadão-contribuinte, e não o agente público desidioso.

No âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o
autor menciona trecho de consulta respondida pelo Conselheiro
Moura e Castro, que corrobora o seu pensamento:

“A hipótese que o consulente pretende ver esclarecida cinge-se a
meu juízo a um dos mais graves problemas que grande parte dos
gestores municipais tem enfrentado... O município não ficará impedido
de fazer novos ajustes, porque, na hipótese aventada pelo consulente,
o Prefeito que assumiu a administração municipal não deu causa à
irregularidade perpetrada. Se ele, atual gestor, que acabou de assumir
a administração do Município, não era o responsável pelo
cumprimento da obrigação, como condená-lo com a cassação do livre
exercício da gestão da coisa pública, direito esse o mais legítimo
possível, uma vez que eleito pelos munícipes, se não foi ele quem
desobedeceu ao comando legal. (...) não há lugar no ordenamento
jurídico pátrio norma de tal cunho, se o seu objetivo for o de emperrar
o funcionamento da máquina administrativa. (...) Repito: se a
irregularidade foi praticada pelo antecessor, deve ele pessoalmente
responder pelo ato inquinado. A inobservância, pelo ex-Prefeito, das
demais hipóteses arroladas no § 1º do art. 25, também não deve ser
motivo para proibir o repasse de verba ao atual gestor... (...) não se
justifica a incidência de sanção institucional que prejudicará toda a
sorte de atuação gerencial que vise, enfim, ao atendimento do
interesse público. Acredito, piamente, que os governantes que não
cumpriram suas obrigações devem ser amplamente cobrados pelas
faltas cometidas, mas não posso assentir numa sanção que recaia
sobre uma coletividade, já que a ação do poder público é sempre
voltada para a satisfação dos interesses do povo, de forma a impedir a
atuação do novo administrador. (...) e injusta e descabida
responsabilidade para quem deseja bem gerir a coisa pública e
cumprir a legislação em vigor pelo que eu reafirmo minha posição de
não apenar os Prefeitos que receberam os Municípios em estado de
inadimplemento, por isso estão sendo impedidos de governar (...) com
vistas a impedir a penalidade de gestor que não tenha dado causa à
falha constatada, de modo a garantir o livre exercício da gestão
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publica e a implantação das ações de governo destinadas à
população, refutando a incidência de sanção institucional” (Consulta nº
703.228, Rel.: Conselheiro Moura e Castro, sessão de 28/9/2005.).

O autor também arrola algumas decisões judiciais que mostram que
a inadimplência causada por irresponsabilidade de ex-gestores
públicos não pode causar prejuízo à comunidade:

“Ação Cautelar - Liminar - Inscrição de Estado - Siafi - Inadimplência
- Convênios e Repasses - Óbice - A concessão de liminar em ação
cautelar faz-se com base nos valores envolvidos, buscando-se definir
o prejuízo maior. É de afastar a inscrição do Estado no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - Siafi,
ante a inviabilidade de formalizar convênio e receber repasses, com a
paralisação de serviços essenciais. Precedentes: Ação Cautelar nº
235-4, relator: Ministro Sepúlveda Pertence, Ação Cautelar nº 39-4,
relatora: Ministra Ellen Gracie e Ação Cautelar nº 266-4, relator:
Ministro Celso de Mello.” (STF - AC-MC 259 - AP - TP - Rel.: Min.
Marco Aurélio - DJU 3/12/2004 - pág. 00012.)

Administrativo e Processual Civil - Município - Celebração de
Convênios - Prestação de Contas - Inadimplência - Ação Cautelar -
Exclusão da Inscrição no Cadin e no Siafi - 1 - Exclusão determinada
em sede de ação cautelar que se mantém, por isso a vedação de
transferência de recursos federais a Municipalidade que esteja
inadimplente quanto à prestação de contas de convênios anteriores
causa à comunidade dano grave e de difícil reparação, a justificar a
concessão de medida acautelatória dos interesses da população. 2 -
Agravo desprovido (TRF 1ª R. - AG 200401000150335 - MA - 6ª T. -
Rel.: Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro - DJU 6/12/2004 - pág. 81.)”.

Quanto ao conteúdo dos pronunciamentos acima referidos, embora
se orientem por premissas de inegável valor social, consubstanciam
decisões tomadas à luz de situações concretas, cuja excepcionalidade
impõe o afastamento de regras restritivas de direito em favor da
aplicação de princípios como o da dignidade da pessoa humana. Isso
não quer dizer que o comando normativo que determina inscrever no
Siafi Municípios inadimplentes com o Estado seja, em tese,
inconstitucional. As exceções às normas em vigor não lhes retiram a
validade. Apenas mostram que normas existem para as situações
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normais, conforme asseverado por Carl Schmitt, um dos mais ilustres
juristas da Constituinte de Weimar.

Assim, quer-se registrar que não se pode, categoricamente e de
modo apriorístico, afirmar que seja medida inconstitucional determinar
a inclusão, no Siafi, dos Municípios que não estão cumprindo
obrigações financeiras para com o Estado; no entanto, é plenamente
sustentável, do ponto de vista jurídico, a opção política contrária, ou
seja a vedação a que se proceda à inscrição municipal,
estabelecendo-se hipóteses razoáveis que configuram situações de
exceção, aquelas que as normas muitas vezes não conseguem
alcançar de modo justo.

A propósito, a proibição estabelecida no projeto apresenta-se em
termos muito razoáveis, pois veda a inscrição no Siafi apenas se o
administrador público, no exercício do mandato, não tiver dado causa
à irregularidade ou se a responsabilidade tiver de ser imputada a ex-
dirigente municipal, observado o disposto no art. 61, § 2º, incisos I e II,
da Lei Complementar nº 33, de 28/6/94.

Tal lei complementar, que cuida da organização do Tribunal de
Contas do Estado, não deixa de conferir respaldo à orientação
defendida no projeto, conforme demonstra o autor:

“Art. 61 - A liberação de recurso financeiro para a execução de
contrato, convênio, acordo, ajuste e instrumentos congêneres
celebrados com Estado ou município somente poderá ser efetivada se
o executor da obrigação tiver prestado contas da aplicação da quota
recebida anteriormente.

§ 1º - O município ou entidade que esteja inadimplente na execução
do instrumento e/ ou da prestação de contas, não poderá firmar outro
contrato, convênio, ajuste ou instrumento congênere com o Estado,
enquanto não regularizar o termo anterior firmado.

§ 2º - Não se aplica o disposto no parágrafo anterior caso seja
comprovado:

I - que o atual administrador não é o responsável pelos atos
inquinados de irregularidade;

II - que foram tomadas as providências para sanar as
irregularidades, inclusive a propositura de ação judicial pertinente, se
for o caso”.
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Ao final de sua justificação, o autor demonstra que se deve
considerar parte legítima para propor ação de prestação de contas
quem tiver o direito de exigi-las ou a obrigação de prestá-las, de tal
modo que, “se o Estado libera recursos próprios em favor de
Município, este se encontra na obrigação de prestar contas, e, não o
fazendo, deverá o Estado tomar as medidas cabíveis, até por meio de
tomada de contas especial, para exigir o cumprimento dessa
obrigação ou, não sendo atendido, para responsabilizar o agente
público responsável pelas irregularidades”. Assim, “mais consentâneo
com os modernos primados da administração pública é não realizar a
inscrição, caso o inadimplemento decorra de ato de dirigente anterior,
cabendo ao próprio Estado, a que se deve prestar contas, tomar as
medidas administrativas ou judiciais que entender necessárias para
promover a responsabilidade do gestor. Admitir em sentido contrário é
punir duplamente os cidadãos, negando ou restringindo o acesso a
bens ou serviços que lhes são essenciais”.

Lembre-se, por derradeiro, que iniciativa semelhante à que ora se
examina já foi tomada nesta Casa, por meio do Projeto de Resolução
n° 595/2007. É bom dizer que a dita proposta foi co nsiderada
antijurídica pela Comissão de Constituição e Justiça não em virtude do
seu conteúdo, mas em virtude da forma adotada pelo autor para
veiculá-la, conforme se infere do trecho a seguir transcrito:

Como se vê, o autor da proposta em análise se insurge contra
dispositivos de decreto que poderiam sim ser editados por ato
normativo do Chefe do Executivo no uso do seu poder
regulamentador, pois que encontram sustentação nos citados
dispositivos da Lei Federal nº 8.666, de 1993. (...) Fica evidente a
discordância do autor quanto ao conteúdo que as referidas normas
encerram, mas, por outro lado, não há questionamento quanto à sua
base de sustentação jurídica. O autor da matéria baseia sua
argumentação na necessidade de impedir que o Poder Executivo
proceda ao bloqueio dos Municípios no Siafi. Todavia, a sustação dos
efeitos de ato do Executivo serve a propósito diverso - qual seja o de
corrigir as exorbitâncias daquele Poder na edição de decretos -, e não
a questionamento do conteúdo político dos atos que foram licitamente
editados. Esta, como se observa, é uma questão de natureza política”.
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Com efeito, em se tratando de questão de natureza política,
considerando que a ordem jurídica dá guarida à pretensão do autor,
que rigorosamente seguiu a forma constitucionalmente estabelecida,
só resta concluir pela juridicidade da proposta. Apenas se propõe a
supressão do art. 2°, pois este estabelece comando para a Advocacia-
Geral do Estado, em desrespeito às regras de iniciativa legislativa.
Ademais, o citado artigo diz o óbvio, não trazendo novidade alguma
ao conjunto de atribuições dos agentes de controle estaduais.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 895/2007
com a Emenda n° 1, a seguir redigida.

Emenda nº 1
Suprima-se o art. 2°.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sargento
Rodrigues - Delvito Alves.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2007

ATAS
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
4/7/2007

Às 9h45min, comparecem no auditório da Escola Estadual Olegário
Maciel, em Januária, as Deputadas Maria Lúcia Mendonça e Ana
Maria Resende e os Deputados Deiró Marra e Paulo Guedes
(substituindo este ao Deputado Carlin Moura, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Arlen Santiago e Ruy Muniz.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Deiró Marra,
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
em audiência pública a situação precária das escolas de Januária e
região. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Sílvio Joaquim Aguiar, Prefeito Municipal de Januária; Ramiro
Esdras Carneiro Batista, representando o Sr. Wanderson Pereira
Araújo, Secretário Municipal de Educação; José Raimundo Viana,
Prefeito Municipal de Bonito de Minas; Luiz Antônio Coutinho, Vice-
Prefeito de Varzelândia; Geraldo Wagner Soares, engenheiro da
Superintendência Regional de Ensino de Januária e a Sra. Édila Maria
Pimenta Carneiro Lima, Superintendente Regional de Ensino, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de
autor do requerimento que deu origem ao debate, faz suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos Deputados e
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
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requerimentos dos Deputados Ruy Muniz (2), em que solicita sejam
enviadas as notas taquigráficas desta reunião à Secretária de Estado
da Educação; e à diretoria competente do Departamento de Obras
Públicas do Estado de Minas Gerais - Deop-MG -, Gerência de
Projetos da Área de Educação, diagnóstico da situação da rede física
das escolas estaduais sob a jurisdição da Superintendência Regional
de Ensino de Januária e envio do relatório, no prazo de 60 dias, a
todas as unidades escolares, à Superintendência mencionada e ao
órgão central da Secretaria de Estado de Educação, com vistas à
tomada das providências cabíveis; no caso de já ter sido realizado o
referido diagnóstico, solicita a viabilização das obras de infra-estrutura
necessárias no menor prazo possível. Solicita, ainda, que a Sra. Édila
Maria Pimenta Carneiro Lima, Diretora da Superintendência Regional
de Ensino de Januária, seja informada do inteiro teor desta
proposição; Arlen Santiago, em que solicita seja agendada reunião
desta Comissão com a Secretária de Estado da Educação para
discutirem a atual situação em que se encontra a Superintendência
Regional de Ensino de Januária. 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 julho de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Maria Lúcia Mendonça -

Ana Maria Resende.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/7/2007

Às 18h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Zé Maia, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Sebastião Helvécio e
Durval Ângelo (substituindo este à Deputada Elisa Costa, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Antônio Genaro, Rêmolo
Aloise, Fábio Avelar, Adalclever Lopes, Gilberto Abramo e Weliton
Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
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que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Registra-se a presença
do Deputado Lafayette de Andrada. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º
turno, dos Projetos de Lei nºs 68/2007 (relator: Deputado Zé Maia);
318 e 933/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio); 1.014/2007 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio) e 1.143/2007 (relator: Deputado
Agostinho Patrús Filho) na forma do vencido no 1º turno; e pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 17/2007
(relator: Deputado Lafayette de Andrada); e dos Projetos de Lei nºs
131/2007 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais; 416/2007 na forma do Substitutivo nº
2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo; 457/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Zé Maia); 293/2007 e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Sebastião Helvécio). O Deputado Durval Ângelo se retira da
reunião. São aprovados também os pareceres pela aprovação dos
Projetos de Lei nºs 433/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e pela rejeição do Substitutivo nº
2, da Comissão de Administração Pública; 446/2007 com a
Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, e as Emendas nºs 2 e 3, da
Comissão de Constituição e Justiça; 747/2007 com a Emenda nº 1, e
pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho); 495/2007 com as
Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça; e
568/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude de
redistribuição); 530/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio); 630/2007
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial (relator: Deputado Lafayette de Andrada). O Parecer
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para o 1º Turno do Projeto de Lei nº 1.182/2007 deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Lafayette de Andrada. Os Projetos de Lei nºs 634, 1.028 e
1.141/2007 são retirados da pauta por determinação do Presidente da
Comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 714/2007. O
Requerimento nº 669/2007 deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Lafayette de
Andrada, para emitir o seu parecer. 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 Lafayette de
Andrada, em que solicita ao Tribunal de Contas do Estado parecer
técnico sobre a prestação de contas do Ministério Público Estadual
relativa aos exercícios de 2003 a 2006, contendo as informações
exigidas na Instrução Normativa nº 15/2004; Antônio Júlio e Lafayette
de Andrada, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em
audiência pública, os critérios utilizados para proposição do Termo de
Ajuste de Conduta - TAC - pelos órgãos ambientais e os abusos
cometidos na sua proposição pelos referidos órgãos; Antônio Júlio, em
que solicita ao IEF, ao Igam e à Feam cópia de todos os termos de
ajuste de conduta propostos nos anos de 2003 a 2007; e Gilberto
Abramo, em que solicita à Secretaria de Fazenda a relação dos
beneficiários das ações de precatórios alimentícios acima de 70 anos
e os valores devidos a cada um. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrús Filho -

Lafayette de Andrada - Antônio Júlio.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/7/2007
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Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Walter Tosta e Inácio Franco, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Walter Tosta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nºs 1.100, 1.148, 1.156, 1.179, 1.185, 1.198 e 1.200/2007 em turno
único (Deputado Walter Tosta); 1.078, 1.094, 1.115, 1.187, 1.189,
1.207, 1.210 e 1.214/2007 em turno único (Deputado Domingos
Sávio); 1.197 e 1.211/2007 em turno único (Deputado Antônio Carlos
Arantes); e 814, 1.146, 1.152, 1.191, 1.193, 1.205, 1.206 e 1.209/2007
em turno único (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 em turno único do Projeto de Lei nº
1.066/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Domingos Sávio); pela
aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 425/2007 na forma do
vencido em 1º turno (relator: Deputado Walter Tosta), e pela
aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 27/2007 (relator:
Deputado Walter Tosta). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 809, 1.087 e 1.134/2007 (relator: Deputado Domingos Sávio);
1.052, 1.060, 1.103 e 1.136/2007 (relator: Deputado Antônio Carlos
Arantes); 1.054, 1.061, 1.104, 1.117 e 1.140/2007 (relatora: Deputada
Elisa Costa); e 1.077/2007 (relator: Deputado Walter Tosta), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 737 e
784/2007, do Deputado Deiró Marra, e 797/2007, do Deputado Jayro
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Lessa. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
316, 339, 460, 600, 605 644, 645, 646, 647, 648, 650, 651, 655, 688,
690, 691, 693, 694, 695, 718, 737, 738, 769, 776, 783, 784, 825, 831,
834, 839, 844, 857, 869, 870, 873, 879, 889, 891, 892, 901, 927, 928,
935, 937, 939, 944, 945, 947, 951 e 953/2007. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos da Deputada Rosângela Reis (2),
pleiteando seja enviado ofício ao Ministério Público do Trabalho,
solicitando estudos com a finalidade de verificar a possibilidade do
enquadramento sindical dos funcionários terceirizados pela
Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - no Sindicato
Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas
Gerais - Sindieletro-MG; e que seja realizada audiência pública desta
Comissão para discutir o trabalho voluntário no Estado, como forma
de promover a cultura e o valor do voluntariado. 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 julho de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -

Walter Tosta.
ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/7/2007
Às 18 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Júlio, Lafayette de Andrada, Gustavo Valadares (substituindo
este ao Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do DEM),
Paulo Cesar (substituindo o Deputado Sebastião Helvécio, por
indicação da Liderança do PDT) e Rêmolo Aloise (substituindo o
Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do Bloco BSD),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Adalclever Lopes, Fábio Avelar e Getúlio Neiva. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, 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:
comunicação do Deputado Jayro Lessa, justificando sua ausência na
reunião. Suspende-se a reunião. Às 20h30min são reabertos os
trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús
Filho, Antônio Júlio, Elisa Costa, Lafayette de Andrada, Sebastião
Helvécio, Delvito Alves (substituindo este ao Deputado Jayro Lessa,
por indicação da Liderança do DEM), Adalclever Lopes, Gilberto
Abramo, Getúlio Neiva, Sargento Rodrigues, Domingos Sávio e
Rêmolo Aloise. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 535/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte; 612/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo; e 634/2007 na forma do
Substitutivo nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relatora: Deputada Elisa Costa). Suspende-se
a reunião. Às 21h18min são reabertos os trabalhos com a presença
dos Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Elisa
Costa, Lafayette de Andrada, Sebastião Helvécio, Delvito Alves
(substituindo este ao Deputado Jayro Lessa, por indicação da
Liderança do DEM), Domingos Sávio, Adalclever Lopes, Sargento
Rodrigues, Sebastião Costa, Gilberto Abramo, Célio Moreira, Getúlio
Neiva, Rêmolo Aloise e Luiz Humberto Carneiro. Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada, que conclui
pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 17/2007, no 1º
turno, na forma do Substitutivo nº 1, que incorpora as Emendas nºs 40
e 41, e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 6, 13 a 15, 19 a 35, 37, 39,
43 a 48, 50 a 54 e 56 a 69, são apresentadas as Propostas de
Emenda nºs 1 e 2, do Deputado Sargento Rodrigues, 3, do Deputado
Adalclever Lopes, 4, do Deputado Paulo Cesar, 5 e 6, dos Deputados



1943

Adalclever Lopes, Gilberto Abramo, Getúlio Neiva e Sargento
Rodrigues, 7, dos Deputados Antônio Júlio, Adalclever Lopes, Gilberto
Abramo, Getúlio Neiva e Sargento Rodrigues, 8, dos Deputados
Antônio Júlio, Agostinho Patrús, Gilberto Abramo, Célio Moreira,
Getúlio Neiva, Sargento Rodrigues e Sebastião Helvécio, e 9, dos
Deputados Antônio Júlio, Gilberto Abramo, Getúlio Neiva e Sargento
Rodrigues. Submetido a votação, é o parecer aprovado, salvo as
propostas de emenda apresentadas, registrando-se o voto contrário
da Deputada Elisa Costa. Submetidas a votação, são aprovadas as
Propostas de Emenda nºs 5 a 9, registrando-se o voto contrário da
Deputada Elisa Costa, e são rejeitadas as Propostas de Emenda nºs 1
a 4. É o parecer aprovado em nova redação, na forma do Substitutivo
nº 1, e sendo rejeitadas as Emendas nºs 1 a 6, 13 a 15, 19 a 35, 37,
39, 43 a 48, 50 a 54 e 56 a 69, registrando-se o voto contrário da
Deputada Elisa Costa. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio - Elisa Costa - Jayro

Lessa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.149/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Durval Ângelo e André Quintão, o projeto
de lei em epígrafe estabelece diretrizes para as políticas de combate à
discriminação racial e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/5/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Direitos Humanos.

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

Fundamentação
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A proposição, composta por 48 artigos, visa a estabelecer diretrizes
para as políticas públicas estaduais de combate à discriminação racial
e dá outras providências.

Projeto de lei com idêntico teor, o qual recebeu o nº 2.869/2005, foi
apresentado na legislatura passada, mas não chegou a ser apreciado
por esta Comissão.

O Projeto de Lei nº 1.149/2007 é dividido em três títulos, sendo o
segundo subdividido em nove capítulos. O texto reproduz, em linhas
gerais, o Estatuto da Igualdade Racial, que tramita no Senado
Federal. Embora retome a questão das ações afirmativas para afro-
brasileiros, a proposição não se restringe a essa temática, pois visa,
ainda, a proteger as comunidades indígenas e dos quilombos.

Vejamos, inicialmente, o contexto normativo em que a matéria se
insere.

No âmbito federal, destaca-se a existência da Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, vinculada à Presidência
da República e instituída pela Lei nº 10.678, de 2003. Essa norma
instituiu, ainda, o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade
Racial.

Na esfera estadual, o Decreto nº 28.071 criou o Conselho Estadual
de Participação e Integração da Comunidade Negra, que encontra
previsão legal no art. 4º, I, “a”, da Lei Delegada nº 120, de 25/1/2007.
Registre-se, ainda, o Decreto de 19/11/2003, que instituiu comissão
especial de trabalho para estabelecer políticas de ações afirmativas
para a raça negra no âmbito do Estado.

O Estatuto da Igualdade Racial é objeto do Projeto de Lei nº
3.198/2000, de autoria do Senador Paulo Paim; esse projeto foi
anexado ao Projeto de Lei nº 6.912/2002, de autoria do Senador José
Sarney, e ambos aguardam parecer.

Tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 961/2007, que institui para os
descendentes afro-brasileiros uma cota de participação em
propaganda de órgãos públicos. A proposição recebeu parecer
favorável desta Comissão.

Tramita, também, o Projeto de Lei nº 67/2007, que dispõe sobre a
regularização fundiária das áreas ocupadas por remanescentes de
comunidades de quilombos. O projeto recebeu parecer favorável
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desta Comissão, mas houve pedido de vista.
Nesse intervalo, foram anexados a este os Projetos de Lei nºs 1.048

e 1.049/2007. De qualquer forma, a matéria será apreciada, quando
da análise daquela proposição.

O projeto em tela 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, a qual 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. Tais ações fundamentam-se no argumento de que, para se
assegurar mais consistência ao princípio da igualdade, é necessário
tratar de forma desigual os 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 foi
reforçado pelo legislador constituinte federal: o inciso I do mesmo
artigo, por exemplo, declara que homens e mulheres são iguais em
direitos e obrigações.

José Afonso da Silva destaca a busca da “igualização dos desiguais
pela outorga de direitos sociais substanciais”, a exemplo dos
constantes no art. 37, inciso VIII, da Constituição da República,
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.

O contexto socioeconômico em que a proposição em tela se insere
revela que, embora os negros representem 45% da população
brasileira, são 64% da população pobre e 69% da população
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indigente, conforme estudos do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada - Ipea. Esses dados parecem justificar ações afirmativas
específicas que reduzam as desigualdades raciais, como a aprovação
das cotas para negros nas universidades estaduais; todavia, deve-se
reconhecer que a matéria é controvertida na opinião pública brasileira,
havendo opiniões tanto a favor quanto contrárias, notadamente
quando se pretende estabelecer regras gerais sobre a matéria, como
é o caso do Estatuto da Igualdade Racial. Afinal, a própria distinção
entre negros e brancos em nossa sociedade é complicada, como
revela recente episódio na Universidade de Brasília, que admitiu um
candidato dentro da cota reservada aos afro-brasileiros, mas não
admitiu seu irmão gêmeo. Esse caso parece sugerir a necessidade de
serem avaliadas as políticas de cotas recentemente instituídas no
Brasil e, em especial, as adotadas na legislação mineira já
mencionada neste parecer, antes de avançar com outras medidas
legislativas.

Para estimular o debate sobre a matéria, 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 113 artistas e
intelectuais contra o Projeto de Lei nº 3.198, de 2000, do Senador
Paulo Paim, que contêm o referido Estatuto da Igualdade Racial. A
reação ao manifesto ocorreu de forma imediata, notadamente por
parte do Movimento Negro.

Registre-se, ainda, o instigante artigo escrito por Sérgio Pena e
Maria Cátira Bortolini intitulado “Pode a genética definir quem deve se
beneficiar das cotas universitárias e demais ações afirmativas?”. Os
autores demonstram que “a genética moderna já endossou essa
postura, ao mostrar que raças humanas simplesmente não existem do
ponto de vista biológico” (“Estudos Avançados”, nº 80, 2004).

A existência de posicionamento favorável ou contrário à proposição
na sociedade significa, 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.



1947

Não é o caso, no exame desta proposição, de esta Comissão
posicionar-se favorável a qualquer dos entendimentos sobre a
matéria.

O projeto em tela encontra um outro obstáculo à sua tramitação
nesta Casa. Ainda que se admitisse a constitucionalidade da
proposição, a maior parte de seus dispositivos teria de ser suprimida,
por distintas razões, que passamos a analisar.

Inicialmente, deve-se ressaltar que projeto de lei de iniciativa
parlamentar não pode impor providências nem ações governamentais
a órgão do Poder Executivo, sob pena de vício de iniciativa. Ademais,
dispositivos com medidas dessa natureza não correspondem à
finalidade da proposição, que é fixar diretrizes para as políticas
públicas estaduais de combate à discriminação racial, nos termos do
seu art. 1º. Por essa razão, seriam retirados da proposição os
seguintes dispositivos: os arts. 9º, 10, 11, 12, no capítulo dedicado à
saúde; os arts. 16, 17 e 20, da área da educação; o art. 23, que trata
da criação de fundo; o art. 45, que determina ao Conselho Estadual de
Promoção da Igualdade Racial a constituição de um grupo de
trabalho.

É pacífico, tanto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
quanto nas decisões desta Comissão, que projeto de lei de iniciativa
parlamentar não pode alterar nem interferir no funcionamento do
Poder Executivo. Por essa razão, tornar-se-ia necessária a supressão
dos seguintes dispositivos: o art. 5º, que altera o nome do Conselho
de Participação e Integração da Comunidade Negra; o art. 6º, que fixa
competência para esse Conselho; o art. 22, que institui o Fórum
Permanente de Educação Escolar Indígena; o art. 43, que determina
ao Poder Executivo instituir a Ouvidoria Permanente em Defesa da
Igualdade Racial.

Não nos parece adequado colocar na lei, como direito de minorias
raciais, direitos que são universalmente assegurados a todas as
pessoas, como, por exemplo, o acesso ao ensino fundamental. Por
essa razão, entendemos que seria adequada a supressão dos
seguintes dispositivos: o art. 14, que assegura genericamente o direito
de participar de atividades educacionais, culturais e esportivas; o
inciso III do art. 41, que se refere a sistema de cotas nas escolas
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públicas; o art. 44, que se refere ao acesso à Justiça.
Suprimiríamos, ainda, matérias que estão disciplinadas em outras

proposições que tramitam nesta Casa, já mencionadas. É o caso dos
Capítulos IV e VII do Título II, que versam sobre o direito à terra das
comunidades de quilombos e sobre os meios de comunicação,
respectivamente. O Capítulo VII, ademais, invade a competência
privativa da União para legislar sobre propaganda comercial, nos
termos do art. 22, XXIX, da Constituição da República.

Ainda que se admitisse a constitucionalidade, em tese, de um
estatuto da igualdade racial, conforme proposto, dos 48 artigos que
integram a proposição em exame, 29 teriam de ser suprimidos, pelas
razões apontadas. Ora, tantas supressões acabam por desconfigurar
a proposição, comprometendo a intenção dos autores. Por essa
razão, não vislumbramos a possibilidade de tramitação da proposição
em exame pelas demais comissões desta Casa.

Conclusão
Diante das razões apresentadas, concluímos pela antijuridicidade,

pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
1.149/2007.

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

Sebastião Costa - Neider Moreira - Delvito Alves - Hely Tarqüínio -
Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.324/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nº 64/2007, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que
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.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 30/6/2007, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição em análise pretende reajustar em 5%, a partir de

1º/9/2007, o 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 de Secretário de
Escola, de que trata a Lei nº 15.293, de 5/8/2004.

Quanto às carreiras de Analista Educacional e Assistente Técnico
Educacional, o projeto propõe novas tabelas de vencimento básico,
por meio do Anexo II, também a partir de 1º/9/2007. A esse respeito,
os fundamentos que acompanham a proposição ressaltam que o
intuito da medida é promover a equiparação entre as tabelas das
citadas carreiras e as de vencimento básico das carreiras da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em especial as de
Agente Governamental e de Gestor Governamental, tendo sido
observada a correspondência entre os respectivos níveis de
escolaridade. Outrossim, propõe-se alterar a estrutura da carreira de
Assistente Técnico Educacional, com formação inicial de nível médio,
acrescentando-se, ao final da carreira, o nível V de escolaridade e os
respectivos graus, para o servidor com pós-graduação “lato sensu” ou
“stricto sensu”.

Segundo consta no “site” da Imprensa Oficial do Governo do Estado
de Minas Gerais, as medidas propostas significarão correções
salariais de 15,5% para as carreiras citadas no art. 1º da proposição e
de 57,2% para as carreiras de Analista Educacional e de Assistente
Técnico Educacional.

Uma nova proposta consubstanciada no projeto em análise é a
fixação do piso remuneratório para os servidores das carreiras de
Professor de Educação Básica e Especialista em Educação Básica,
com carga horária de trabalho de 24 horas semanais, no valor de
R$850,00, a partir de 1º/1/2008. O novo piso representa reajuste de
até 88,9% para o professor com nível médio de escolaridade e de
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28,8% para o professor com curso superior, segundo consta, ainda,
no mencionado “site”.

Na hipótese de remuneração inferior ao piso fixado, para se atingir o
valor correspondente a ele, pretende-se criar a Parcela de
Complementação Remuneratória do Magistério - PCRM -, variável e
diferenciada, devida a título de abono e calculada após o resultado da
soma de todas as vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, e do
vencimento do servidor, ressalvados os valores acrescidos à sua
remuneração em decorrência da extensão de jornada prevista na Lei
nº 15.293, de 2004.

Por outro lado, sempre que houver variação da remuneração do
servidor, o valor da PCRM será recalculado, de forma a manter o valor
estabelecido para o piso.

Prevê, ainda, o projeto que, nos casos de jornada inferior a 24 horas
semanais, o valor do piso remuneratório será proporcional à jornada
de trabalho do servidor.

Tratando-se de acúmulo de cargos ou funções pertencentes às
carreiras de Professor de Educação Básica e Especialista em
Educação Básica, o valor fixado para o piso aplica-se para cada cargo
ou função, segundo estabelece o projeto; vale dizer que o professor
com acúmulo de cargos terá remuneração mínima de R$1.700,00 a
partir de 1º/1/2008.

Finalmente, a proposição manda aplicar as medidas ali propostas
aos servidores inativos que fazem jus à paridade, aos detentores de
função pública a que se referem a Lei nº 10.254, de 1990, e o § 3º do
art. 10 da Lei nº 15.784, de 2005.

É da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do
art. 66, III, alínea “b”, da Constituição Estadual, a iniciativa para a
deflagração do processo legislativo para a fixação da remuneração de
cargos e funções públicos da administração direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo. Conforme estatui a referida Carta, é
da competência desta Casa deliberar sobre a matéria, nos termos do
seu art. 61, VIII.

Vê-se, pois, que a proposição em análise atende aos dispositivos
constitucionais pertinentes.

Outro aspecto que se impõe observar são os imperativos da Lei
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Complementar nº 101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -,
uma vez que o reajuste proposto e a fixação do piso salarial implicará
aumento de despesa para os cofres estaduais. Nesse ponto, os arts.
16 e 17 da mencionada lei exigem que a criação, a expansão ou o
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de
despesa seja acompanhado da estimativa do impacto financeiro-
orçamentário da proposta e da demonstração da origem dos recursos
para seu custeio.

O projeto em análise prevê aumento continuado de despesa;
portanto, além da estimativa do impacto orçamentário-financeiro para
o ano e os dois exercícios subseqüentes, é exigida a comprovação de
que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas fiscais
previstas no Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, conforme o disposto no art. 17, c/c o § 1º do art. 4º da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

A propósito, o Governador do Estado, na mensagem que encaminha
o projeto, ressalta que, para a implementação das medidas propostas,
foram observados os limites de despesa com pessoal determinados
na 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. Aduz ele
que, para a implementação do piso remuneratório, serão utilizados
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica - Fundeb -, regulamentado pela Lei Federal nº 11.494, de
20/6/2007.

Por meio de ofício encaminhado a esta Casa Legislativa, o
Governador do Estado informa que o impacto financeiro decorrente do
reajuste salarial de 5% previsto no art. 1º da proposição e a aplicação
do piso remuneratório de R$850,00, com vigência a partir de 1º de
janeiro, será de R$360.000.000,00.

Segundo o disposto no art. 1º da referida Lei Federal nº 11.494, de
2007, é instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, um
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb -, de natureza
contábil, nos termos do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT - da Carta Federal.
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A esse respeito, lembramos que uma análise mais profunda desses
aspectos ficará a cargo da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, no momento oportuno.

Ressalte-se que o art. 40 da citada lei estabelece que os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios deverão implantar planos de carreira e
remuneração dos profissionais da educação básica, de modo a
assegurar, entre outros aspectos, a remuneração condigna dos
profissionais da educação básica da rede pública.

Tendo em vista a solicitação do Governador do Estado - de inclusão
de algumas emendas no projeto em exame -, apresentamos, ao final
deste parecer, as Emendas nºs 1 a 2.

As emendas propostas decorrem da necessidade de manutenção do
tratamento igualitário que o governo tem dispensado aos profissionais
da educação básica e aos servidores das carreiras do pessoal civil da
Polícia Militar pertencentes ao Grupo de Atividades de Defesa Social.
Por essa razão, propõe-se a inclusão das carreiras a que se referem
os incisos VII a XI do art. 1º da Lei nº 15.301, de 10 de 2004, bem
como do cargo de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia
Militar, no rol de contemplados com o reajuste salarial previsto no art.
1º do Projeto de Lei nº 1.324/2007. Propõe-se, ainda, a aplicação do
piso remuneratório previsto no art. 4º do referido projeto de lei aos
servidores das carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia
Militar e Especialista em Educação Básica da Polícia Militar.

Ressalte-se que as despesas decorrentes das emendas citadas
estão contempladas nos valores constantes no ofício encaminhado
pelo Chefe do Executivo.

Finalmente, apresentamos ao final deste parecer a Emenda nº 3,
que tem por escopo conferir clareza ao enunciado do § 5º do art. 3º,
que estabelece o cálculo do valor da Parcela de Complementação
Remuneratória do Magistério – PCRM.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.324/2007 com
as Emendas nºs 1 a 3, redigidas a seguir.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
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“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 seguintes carreiras e dos cargos de provimento em comissão do
Poder Executivo:

I - 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 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;

II - carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia Militar,
Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, Analista de
Gestão da Polícia Militar, Assistente Administrativo da Polícia Militar,
Auxiliar Administrativo da Polícia Militar e cargo de provimento em
comissão de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia
Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004.

Parágrafo único - O reajuste a que se refere o ‘caput’ deste artigo
não será deduzido do valor da Vantagem Temporária Incorporável -
VTI -, a que se refere a Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005,
percebida pelo servidor.”.

Emenda nº 2
Dê-se ao “caput” e aos §§ 6º e 8º do art. 4º a seguinte redação:
“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 5 de agosto de 2004, e das carreiras de Professor de
Educação Básica da Polícia Militar e Especialista em Educação
Básica da Polícia Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de 10 de agosto
de 2004, com carga horária de trabalho de 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.

(...)
§ 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 5 de agosto de 2004, e no art. 8-B da Lei nº 15.301,
de 10 de agosto de 2004, não serão computados para fins de cálculo
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do valor da Parcela de Complementação Remuneratória do Magistério
- PCRM.

(...)
§ 8º - Na hipótese de acúmulo de cargos ou funções das carreiras

de Professor de Educação Básica e Especialista em Educação
Básica, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, e das
carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia Militar e
Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, de que trata a Lei
nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, o valor mencionado no ‘caput’
aplica-se a cada cargo ou função.”.

Emenda nº 3
No § 5º do art. 4º, substitua-se a expressão “a soma de todas as

vantagens pecuniárias a que o servidor fizer jus” por “a soma do
vencimento básico e de todas as vantagens a que o servidor fizer jus”.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves - Neider Moreira - Sargento
Rodrigues.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.354/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é do Deputado Mauri Torres e visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Piraúba o imóvel
que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal. Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no
âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.354/2007 tem como objetivo conceder

autorização legislativa ao Poder Executivo para transferência de bem
público do Estado para Município, o qual se constitui de terreno com
área de 2.000,00m², situado na localidade de Herzegovina ou
Toledos, no Município de Piraúba.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio
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jurídico em causa, o parágrafo único do art. 1º estabelece que o
imóvel destina-se à instalação de unidade de assistência social e
atendimento médico.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não acarretar despesas para o erário e não ter
repercussão na Lei Orçamentária, 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 prevê que se, findo o prazo
de três anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe for dada a destinação prevista, o imóvel reverterá ao
patrimônio do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.354/2007 no 1° turno.
Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Sebastião Helvécio, Presidente - Elisa Costa, relatora - João Leite -

Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.357/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe
tem a finalidade de autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Piraúba o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/7/2007 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 1.357/2007 tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Piraúba imóvel com área de
2.000m², situado no local denominado Córrego Vermelho, nesse
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Município e registrado sob o nº 18.075, a fls. 201, v., do Livro 3-AE, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Pomba.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado.
No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, no art. 17, inciso
I, impõe, além da referida autorização, a necessidade de existência de
interesse público devidamente justificado. Essa exigência está
plenamente atendida, pois o parágrafo único do art. 1º do projeto
determina que o imóvel a ser doado se destina à instalação de
unidade de assistência social, com o objetivo de beneficiar aquela
comunidade, incluindo atendimento médico periódico.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina que o
bem reverterá ao patrimônio do Estado, se, no prazo de três anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista.

Por fim, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio
da Nota Técnica nº 230/2007, manifesta-se de forma favorável à
doação pretendida, pois a escola estadual que funcionava no local foi
desativada, e não há planos para a utilização do imóvel.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.357/2007.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Neider Moreira - Gilberto Abramo - Delvito Alves -
Hely Tarqüínio.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2007

ATAS
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 27/6/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette de Andrada, Vanderlei Jangrossi, Ademir Lucas e Sebastião
Costa (substituindo este à Deputada Gláucia Brandão, por indicação
da Liderança do BPSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado 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 discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Resolução nº 361/2007 e
Projetos de Lei nºs 20, 26, 1.137, 245, 606, 718, 726, 769, 776, 783,
793, 825, 830, 831, 834, 839, 844, 846, 869 e 953/2007 (Deputado
Sebastião Costa); 870, 873, 879, 889, 891, 892, 901, 904, 917, 927,
937, 939, 944, 945, 947, 953, 974, 1.000 e 1.012/2007 (Deputado
Vanderlei Jangrossi). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final do Projeto de Resolução nº 361/2007 e dos Projetos de
Lei nºs 20, 26 e 1.137/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 245, 606,
718, 726, 769, 776, 783, 793, 825, 830, 831, 834, 839, 844, 846, 869 e
953/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa); 870, 873, 879, 889,
891, 892, 901, 904, 917, 927, 935, 937, 939, 944, 945, 947, 951, 953,
974, 1.000 e 1.012/2007 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi).
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Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

27/6/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio e Carlos Pimenta, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência comunica o
recebimento de ofício contendo denúncias dos médicos da Santa
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e de irregularidades ocorridas
no extinto Hospital São Sebastião em Pirapetinga. O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 657/2007, em turno
único, (Deputado Doutor Rinaldo); 1.086/2007, em turno único,
(Deputado Ruy Muniz); 1.183/2007, em turno único, (Deputado Hely
Tarqüínio); 1.202/2007, 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 do
Projeto de Lei nº 828/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 1, que apresenta,
(relator: Deputado Carlos Pimenta) e pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 943/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Hely Tarqüínio). Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
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um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado apelo ao Secretário de
Saúde pleiteando a instalação da Gerência Regional de Saúde no
Município de Itajubá; Fahim Sawan, em que solicita seja realizada
audiência pública desta comissão para debater matéria relacionada à
demanda nos exames de investigação de paternidade; Célio Moreira,
em que solicita seja encaminhado à Gerência Regional do INSS-MG
pedido de providências para que o atendimento feito ao Município de
Bom Jesus da Penha seja transferido da Agência Regional do INSS
de Guaxupé para a Agência Regional do INSS de Muzambinho;
Carlos Mosconi (2), em que solicita seja realizada audiência pública
desta Comissão, a fim de apurar denúncias de que medicamentos
importados de países vizinhos, ineficazes para tratamento de câncer
ou prejudiciais à cura dos pacientes, estariam sendo usados nas
unidades do SUS e nos serviços de oncologia do Estado; em que
solicita seja encaminhada ao Secretário de Saúde, denúncia recebida
por essa Comissão da Câmara Municipal de Uberaba, relativa à
terceirização do abastecimento de medicamentos daquele Município,
conforme informação do Conselho Municipal de Saúde de Uberaba;
Dalmo Ribeiro Silva e Carlos Mosconi em que solicitam que esta
Comissão realize visitas aos Municípios de Itajubá, Pouso Alegre e
Santa Rita do Sapucaí, por ocasião dos eventos que serão
promovidos pela Copasa-MG, para divulgação das obras de
construção de sistema de contenção de enchentes na região sul-
mineira, que beneficiarão os citados Municípios; Hely Tarqüínio em
que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão para
discutir o aumento de casos de agressões físicas e verbais contra
profissionais de saúde e conhecer as propostas do movimento
denominado “Saúde em Movimento pela Paz”. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta
das Comissões de Saúde e de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática, com a finalidade de debater as conseqüências da
hiperatividade e do déficit de atenção para o aprendizado e a saúde
pública, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
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Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Hely
Tarqüínio.
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS

HUMANOS E DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 28/6/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite e Zé Maia, membros da
Comissão de Direitos Humanos; a Deputada Rosângela Reis e os
Deputados Durval Ângelo (substituindo este à Deputada Elisa Costa,
por indicação da Liderança do PT) e João Leite (substituindo o
Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD),
membros da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo,
declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por ser
esta a primeira reunião das Comissões. A Presidência informa que a
reunião se destina a realizar audiência pública para obter
esclarecimentos sobre o aumento do número de acidentes de trabalho
fatais, a partir do ano de 1999, e debater a precarização das relações
de trabalho e violações aos direitos fundamentais por parte da Cemig.
A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Wladimir Poletti Jorge, Auditor-Fiscal do Trabalho - MTE -, da
Delegacia Regional do Trabalho-MG; Ricardo Luiz Diniz Gomes,
Superintendente de Recursos Humanos, e Márcio Baumgratz
Delgado, Superintendente de Relacionamento Comercial da Cemig,
representando o Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig; e
Wilian Vagner Moreira, Coordenador-Geral do Sindieletro-MG, 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 Deputada Rosângela Reis assume a Presidência da reunião e
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. A Presidente informa que não há quórum
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para apreciação de matéria e que os requerimentos pertinentes ao
assunto serão apresentados nestas Comissões. 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, 18 de julho de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Rosângela Reis - Luiz Tadeu Leite - Ruy

Muniz - Domingos Sávio - Carlos Mosconi.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/7/2007
Às 16h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio e
Neider Moreira, 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 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 pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 656, 1.231, 1.234, 1.251, 1.270/2007 (relator: Deputado
Hely Tarqüínio); 941, 1.225, 1.232, 1.239, 1.246, 1.248, 1.253, 1.256 e
1.272/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição); 1.155, 1.258, 1.265 e 1.274/2007 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 1.216 e 1.252/2007, este com a Emenda nº 1,
1.254/2007 (relator: Deputado Delvito Alves); 1.223, 1.238/2007, este
com a Emenda nº 1, 1.259 (relator: Deputado Neider Moreira);
1.243/2007, com a Emenda nº 1, 1.247, 1.264 e 1.267/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo). Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, no 1º turno, dos
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Projetos de Lei nºs 696/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio);
1.076/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.250/2007 (relator:
Deputado Neider Moreira). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Hely Tarqüínio -

Neider Moreira - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 23/2007, EM 3/7/2007

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Delvito Alves, Sebastião Costa e Padre João e a Deputada Gláucia
Brandão (substituindo esta ao Deputado Irani Barbosa, por indicação
da Liderança do BSD) membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Sebastião Costa,
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 o Presidente e o Vice-Presidente e
designar o relator. O Presidente determina a distribuição de cédulas
de votação e convida a Deputada Gláucia Brandão a atuar como
escrutinadora. Feita a apuração dos votos, são eleitos os Deputados
Delvito Alves, com 4 votos, e Ivair Nogueira, com 3 votos, para os
cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. O
Deputado Delvito Alves é empossado Presidente e na oportunidade
designa o Deputado Sebastião Costa 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, em 4/7/2007, às 14h30min, para apreciar no 1º
turno o parecer sobre a proposta de emenda, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2007.
Delvito Alves, Presidente - Gláucia Brandão - Sebastião Costa.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/7/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Inácio Franco e Weliton Prado
(substituindo este ao 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 do Tribunal de Justiça do Estado (29/6/2007). O
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual
designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 973/2007 no 1º
turno (Deputado Ademir Lucas). 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 670/2007 na forma do vencido em 1º turno (relator:
Deputado Inácio Franco). 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 749/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 763/2007, do Deputado Weliton Prado,
e 785/2007, do Deputado Jayro Lessa. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - André Quintão - Inácio Franco -

Lafayette de Andrada.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/7/2007
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Às 16h30min, 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 Domingos Sávio. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta, discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento de ofício do Deputado Federal Vicentinho
Alves, publicado no “Diário do Legislativo” de 28/6/2007. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Ari
Álvares Pires Neto, Presidente da Associação dos Concursandos dos
Serviços Notariais e de Registro; Leonardo Lúcio Machado, Diretor-
Executivo da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes;
Flávio Augusto Silva de Oliveira Costa e Paulo Afonso Dias Silveira, e
as Sras. Júlia Botelho Vidigal e Audrey Caldeira do Carmo, aprovados
no Concurso para os Serviços Notariais e de Registro de Minas
Gerais. Na condição de autor do requerimento que deu origem ao
debate, o Deputado Weliton Prado tece as considerações iniciais.
Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião e passa à 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 717 e 718/2007.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 904/2007. 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 Weliton Prado (3),
em que solicita sejam formulados apelos a todos os Prefeitos dos
Municípios do Estado para que enviem a relação, com especificação
do gasto e valores, das despesas executadas pelo Município,
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mediante convênio ou não, com atribuições da União e do Estado; aos
Prefeitos e Presidentes de Câmaras Municipais de todos os
Municípios do Estado e Presidentes de Associações Microrregionais
para que cada uma dessas autoridades indique uma obra prioritária a
ser realizada naquele Município ou na microrregião, para inclusão no
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - do Estado; e ao
Diretor-Relator da Aneel, Sr. José Guilherme Silva Menezes Senna, e
demais Diretores, com vistas a negar provimento ao recurso interposto
pela Cemig no Processo nº 48500.000097/2007 contra a Resolução
Homologatória nº 446/2007; Weliton Prado, Neider Moreira e Ronaldo
Magalhães (2), em que solicitam sejam realizadas visita ao Secretário
de Estado de Governo, Danilo de Castro, para tratar de assunto
relativo aos Concursos Públicos de Remoção e de Ingresso para os
Serviços Notariais e de Registro realizados nos anos de 2005 e 2006,
e audiência pública para discutir a morosidade na outorga das
serventias notariais aos candidatos aprovados nos Concursos
Públicos de Remoção e de Ingresso para os Serviços Notariais e de
Registro de Minas Gerais. 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, 11 de julho de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Almir Paraca.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/7/2007
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a
Deputada Elisa Costa e os Deputados Padre João, Weliton Prado e
Ronaldo Magalhães. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado 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, em audiência pública, o
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Projeto de Lei nº 265/2007, do Padre João, 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, que foi anexado ao primeiro, e a apreciar a matéria
constante na pauta. O Presidente comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios da Sra. Sílvia Freedman Ruas
Durães, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Entorno da
Represa de Três Marias, convidando os parlamentares para
participarem da eleição dos membros do referido comitê, que será
realizada no dia 6 de julho, às 14 horas, no Centro de Convenções da
Cemig, em Três Marias; e do advogado Bruno Coutinho de Oliveira,
fazendo denúncia a respeito de área na zona rural, no Município de
Nova Serrana, desapropriada para a instalação de aterro sanitário, e
pedindo providências desta Comissão a respeito do assunto. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Alexandre Magrineli dos Reis, Chefe de Gabinete da Presidência da
Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -, representando o Sr.
José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Luciano José Alvarenga, Assessor do
Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural,
Habitação e Urbanismo - CAO-MA, representando a Sra. Shirley Fenzi
Bertão, Promotora de Justiça e Coordenadora daquele Centro; a Sra.
Míriam do Rosário Moreira Lima, Procuradora da República em Minas
Gerais; os Srs. Willer Hudson Pos, Diretor de Meio Ambiente da
Empresa Anglogold Ashanti, representando os Srs. José Fernando
Coura, Presidente do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de
Minas Gerais - Sindiextra -, e Robson Braga de Andrade, Presidente
da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -; e
Eduardo Antônio Arantes do Nascimento, Assessor da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,
representando o seu Presidente, Sr. Vilson Luiz da Silva, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Padre Antônio Claret,
representante do Movimento dos Atingidos por Barragens, não pôde
comparecer. A Presidência concede a palavra à Deputada Elisa Costa
e ao Deputado Padre João, autores do requerimento que deu origem



1967

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 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, no 1º turno, os pareceres pela aprovação do
Projeto de Lei nº 135/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Fábio Avelar); e pela
rejeição do Projeto de Lei nº 725/2007 (relator: Deputado Almir
Paraca). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 6 e 14/2007, no 1º
turno, deixam de ser apreciados em virtude de aprovação de
requerimento do Deputado Fábio Avelar, em que solicita o adiamento
da discussão. O Projeto de Lei nº 346/2007 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Almir Paraca, aprovado
pela Comissão. 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, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.118/2007 (relator:
Deputado Almir Paraca), que recebeu parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 691/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pelo Deputado Fábio Avelar, e 738/2007. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 726/2007. 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 Délio Malheiros, em que solicita a
realização de audiência pública para debater a situação ambiental da
Serra da Calçada, localizada nos Municípios de Belo Horizonte, Nova
Lima e Brumadinho; Hely Tarqüínio, em que solicita a realização de
audiência pública em Patos de Minas para debater, com os
convidados que menciona, a implementação de políticas públicas para
a pesca em nosso Estado; Alencar da Silveira Jr., em que solicita a
realização de visita desta Comissão à região em que se situam os
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Municípios diretamente afetados pelas atividades de mineração da
Empresa MMX Mineração e Metálicos S.A., seguida de audiência
pública, com os convidados que menciona, na sede municipal de
Alvorada de Minas ou do Serro para discutir o assunto; e Zé Maia,
Weliton Prado, Wander Borges, Fábio Avelar e Almir Paraca, em que
solicitam a realização de visita à RPPN do Município de Januária. Foi
rejeitado o requerimento do Deputado Durval Ângelo, em que sejam
solicitadas informações ao Sr. Flávio Alvim Leite, residente no
Município de Carangola, sobre como conseguiu obter espécies da
orquídea "Laelia jongheana" em seu Orquidário "Minas Orchids" (voto
contrário do Deputado Almir Paraca). A Presidência recebeu dois
requerimentos, do Deputado Wander Borges, em que solicita a
realização de audiência pública para debater o Projeto de Lei nº
1.269/2007, que institui normas aplicáveis aos resíduos sólidos e
institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos; e a realização de
audiência pública no Município de Conceição do Mato Dentro, para
discutir os projetos da Empresa MMX, referentes à construção do
Mineroduto Minas-Rio e à instalação da mina destinada à exploração
de minério de ferro na região. A Presidência esclarece que o primeiro
requerimento será votado oportunamente e determina a anexação do
segundo requerimento ao do Deputado Alencar da Silveira Jr., já
aprovado, por serem semelhantes. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece aos convidados e demais participantes, pela
presença e pelos importantes subsídios fornecidos à Comissão,
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -

Rômulo Veneroso - Padre João.
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 5/7/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Gilberto
Abramo, membros da supracitada Comissão. Havendo número
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regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 597/2007 (Deputado
Gilberto Abramo) e 1.338/2007 (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 577/2007
(relator: Deputado Gilberto Brandão) e 1.338/2007 (relatora: Deputada
Gláucia Brandão). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Agostinho

Patrús Filho - Gilberto Abramo.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

O ESTUDO DA ATENÇÃO À PESSOA COM TRANSTORNO
MENTAL, DEFICIÊNCIA MENTAL OU AUTISMO, EM 9/7/2007

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Maria Lúcia Mendonça e Gláucia Brandão e os Deputados Célio
Moreira, Vanderlei Miranda e Walter Tosta, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Agostinho Patrús
Filho. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio
Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Vanderlei Miranda, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a obter informações sobre a atuação das
Secretarias de Saúde, de Educação e Desenvolvimento Social no
atendimento aos deficientes mentais e autistas. A Presidência
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interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Ana Regina de
Carvalho, Diretora da Diretoria Especial da Secretaria de Educação;
Maria Albanita Roberta de Lima, Subsecretária de Assistência Social
da Secretaria de Desenvolvimento Social; Darci Sioravante Barros
Barbosa e Renata Mendes Araújo Cruvinel, Assessoras Técnicas da
Coordenação de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de
Deficiência da Secretaria de Saúde; Fernando Cotta, Presidente da
Coordenadoria para Inclusão da Pessoa Deficiente - Corde-DF -;
Padre Joel, Associação Baiana de Autismo; Marisa Silva, Presidente
da Associação Brasileira de Autismo e Conselheira do Conselho
Nacional de Saúde. Estão presentes, também, os convidados
permanentes: Estela Mares Guillen de Souza, Presidente da Apape;
Maria Dolores da Cunha Pinto, Vice-Presidente da Federação das
Apaes de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa.
O Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao debate,
passa a fazer as suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público
em geral, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, dia 11/7/2007, quarta-feira, às 14h30min, com a
finalidade de apreciar o relatório final dessa Comissão, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Célio Moreira, Presidente - Walter Tosta - Maria Lúcia Mendonça.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/7/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Neider Moreira, Sargento Rodrigues e
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, 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
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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, no 1º turno, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 17/2007 na forma do Substitutivo nº 1 e
1.175/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa); 393/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo). Os pareceres sobre os Projetos de Lei
nºs 732 e 1.159/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados em
virtude de prorrogação de prazo solicitada pelos respectivos relatores,
Deputados Sargento Rodrigues e Sebastião Costa. Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Sargento Rodrigues, que
conclui, no 1º turno, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade
do Projeto de Lei nº 41/2007, na forma do Substitutivo nº 1, 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 766/2007 (relator: Deputado Neider
Moreira); 767/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.138/2007
(relator: Deputado Delvito Alves). Os Projetos de Lei nºs 1.047 e
1.160/2007 são retirados da pauta, atendendo-se, respectivamente, a
requerimento dos Deputados Delvito Alves e Gilberto Abramo,
aprovado pela Comissão. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Delvito Alves, que conclui pela inconstitucionalidade,
ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei nº 643/2007 no 1º
turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Sargento
Rodrigues. 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
259, 1.279, 1.291, 1.296/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio);
1.273, 1.276 e 1.294/2007, este com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Neider Moreira); 1.281 com a Emenda nº 1, 1.290,
1.295/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); 1.298/2007
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(relator: Deputado Sebastião Costa); e 1.302/2007 (relator: Deputado
Delvito Alves). 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 908, 948, 1.277, 1.282, 1.283 e 1.300/2007.
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 11/7/2007, às 17h45m,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Sebastião Costa

- Hely Tarqüínio.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/7/2007
Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa 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 comunica que foi prorrogado até o dia 16/7/2007
o prazo para recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº
1.026/2006 - PMDI. 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 turno único, do
Projeto de Lei nº 934/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião Helvécio).
Registra-se a presença dos Deputados Antônio Júlio e Lafayette de
Andrada. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 852/2007, no 1º turno,
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prorrogação do
prazo regimental pelo relator, Deputado Lafayette de Andrada. O
Projeto de Lei Complementar nº 17/2007 e o Projeto de Lei nº 41/2007
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são retirados de pauta, por determinação do Presidente da Comissão,
por não cumprirem pressupostos regimentais; e os Projetos de Lei nºs
176, 535, 612, 634, 722, 1.027, 1.028, 1.141, 1.182 e 1.221/2007, por
haverem sido apreciados em reunião anterior. Passa-se à 2ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O
Requerimento nº 669/2007 é retirado da pauta por determinação do
Presidente da Comissão, por haver sido apreciado em reunião
anterior. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a reunião extraordinária, na mesma data, às 18 horas, para
apreciação dos pareceres do Projeto de Lei Complementar nº 17/2007
e do Projeto de Lei nº 41/2007, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Antônio Júlio - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/7/2007

Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Ouro Preto os
Deputados Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Rômulo Veneroso,
Wander Borges e Padre João, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza
Cruz, 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 conhecer os estudos técnicos de identificação da
localização, da dimensão e dos limites da Serra do Ouro Branco,
também conhecida como Serra "do Deus Te Livre", localizada entre os
Municípios de Ouro Branco, Ouro Preto e Congonhas, e debater, em
audiência pública, a criação do Parque Estadual da Serra do Ouro
Branco, conforme previsto na Lei Federal nº 9.985, de 18/7/2000, e
comunica o recebimento de ofício do Deputado Adalclever Lopes
encaminhando os mapas de localização da Estação Ecológica do
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Cercadinho para subsidiar a discussão do Projeto de Lei nº
1.093/2007. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
os Srs. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Prefeito Municipal de Ouro
Preto; Vereador Kuruzu, representando o Vereador Maurílio Zacarias
Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto; Lílian Fontes
Frederico, Gerente do Biocenter Germinar; Alberto Vieira de Melo
Matos, engenheiro-florestal do IEF e Gerente do Parque Estadual do
Itacolomi; Valéria de Melo Nunes Lopes, Vice-Prefeita de Ouro
Branco; e o Vereador Flávio Andrade, do Município de Ouro Preto,
que são convidados a tomar assento à mesa. Os Srs. Egon
Krakhecke, Secretário Nacional de Desenvolvimento Sustentável do
Ministério do Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, Secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e Jarbas
Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas
Gerais, também convidados, não comparecem. 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. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 1.016/2007 com a Emenda nº 1, que apresenta (relator:
Deputado Rômulo Veneroso). No 1º turno, o Projeto de Lei nº
1.093/2007 (relator: Deputado Almir Paraca) é convertido em
diligência ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - e à Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -, a requerimento do
Deputado Padre João. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva
solicitando a realização de audiência pública para debater a
destinação e a utilização das águas do rio Jaguari, na região sul-
mineira, e as conseqüências para a população dessa região; e Sávio
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Souza Cruz, Fábio Avelar, Rômulo Veneroso, Wander Borges e Padre
João, solicitando seja enviado ofício ao Governador do Estado
solicitando a construção urgente de uma ponte paralela à ponte do
Falcão, na rodovia que interliga os Municípios de Ouro Preto e Ouro
Branco e que integra a Estrada Real. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece aos convidados e aos demais
participantes a presença e os importantes subsídios prestados à esta
Comissão, agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -

Rômulo Veneroso.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/7/2007

Às 9h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Paulo Cesar, Délio Malheiros e Luiz Tadeu Leite,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião,
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 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 2º turno, do Projeto de Lei nº 328/2007 na forma do
vencido no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues), e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de
Lei nºs 423/2007, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, (relator: Deputado
Délio Malheiros) e 429/2007 na forma do Substitutivo nº 2 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues); e 983/2007 na forma do Substitutivo
nº 2 (relator: Deputado Paulo Cesar). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
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proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
discussão e a votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 1.081/2007. 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 Sargento Rodrigues em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que participaram da
ocorrência de crime de roubo em que foram baleados o delegado
aposentado da Polícia Federal Antônio Geraldo Mendes e o pedreiro
José Alberto de Sena. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Paulo Cesar -

Luiz Tadeu Leite.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/7/2007
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e os Deputados Walter Tosta e Elmiro
Nascimento (substituindo este ao Deputado Antônio Carlos Arantes,
por indicação da Liderança do DEM), 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. A
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.232
e 1.265/2007, em turno único (Deputado Domingos Sávio);
1.153/2007, em 1º turno, e 1.259/2007, em turno único (Deputado
Walter Tosta); 1.234, 1.258 e 1.272/2007, em turno único (Deputado
Antônio Carlos Arantes); e 1.155 e 1.274/2007, em turno único
(Deputada Elisa Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 683/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relatora: Deputada Elisa Costa). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 814/2007 (relatora: Deputada Elisa
Costa), 1.078/2007 (relator: Deputado Domingos Sávio), 1.079 e
1.094/2007 (relator: Deputado Domingos Sávio), 1.100/2007 (relator:
Deputado Walter Tosta), 1.115/2007 (relator: Deputado Domingos
Sávio), 1.146/2007 (Deputada Elisa Costa), 1.148/2007 (relator:
Deputado Walter Tosta), 1.152/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa),
1.156, 1.179 e 1.185/2007 (relator: Deputado Walter Tosta), 1.187 e
1.189/2007 (relator: Deputado Domingos Sávio) e 1.191 e 1.193/2007
(relatora: Deputada Elisa Costa), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
248, 390, 658, 720, 763, 777, 780, 785, 786, 795, 812, 818, 820, 854,
856, 861, 861, 875, 884, 958, 968, 971, 981, 984, 990, 1.002, 1.009,
1.051, 1.097 e 1.131/2007. 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 Durval Ângelo, solicitando a realização de reunião conjunta
desta Comissão com a Comissão de Direitos Humanos, no próximo
dia 18, destinada a obter esclarecimentos sobre a ameaça de corte de
gratificação instituída em 1993, relativa à extensão de carga horária,
nos proventos de servidores aposentados da Fhemig. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Walter Tosta, Presidente - Chico Uejo - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/7/2007
Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa

Costa (substituindo o Deputado Weliton Prado, por indicação da
Liderança do PT) e os Deputados Wander Borges e João Leite
(substituindo este ao Deputado Ronaldo Magalhães, por indicação da
Liderança do Bloco BSD), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Wander Borges,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e 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, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 1.337/2007 na forma do Substitutivo nº 1 da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado João Leite).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Ronaldo Magalhães -

Cecília Ferramenta.
ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/7/2007
Às 9h45min, comparecem no Auditório da Câmara Municipal de

Prata os Deputados Zé Maia e Weliton Prado (substituindo este à
Deputada Elisa Costa, por indicação da Liderança do PT), 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 debater o Projeto de Lei nº 637/2007 e a discutir
e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir os Srs. Prefeitos José Emílio Ambrósio, de
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Cachoeira Dourada; Fradique Gurita da Silva, de Campina Verde;
Otaliba Júnior de Melo, de Campo Florido; Diógenes Roberto Borges,
de Canápolis; Cássio Rosa de Assunção, de Carneirinho; Frontino
Ésio Santana, de Comendador Gomes; Felipe Mansur Neto, de
Conceição das Alagoas; Gumercindo Mazeto, de Conquista; Narciso
Marcelino de Oliveira, de Fronteira; Benice Nery Maia, de Itapagipe;
Valdecir Pichioni, de Iturama; Honório José de Lacerda, de Limeira do
Oeste; Último Bitencourt de Freitas, de Monte Alegre de Minas; Lindon
Carlos Resende da Cruz, de Nova Ponte; Marcos César Brunozzi, de
Pirajuba; Luiz Roberto Santos Vieira, de Prata; João de Freitas, de
União de Minas; Danilo Mendonça Vieira, Vice-Prefeito de Prata; e os
Vereadores João Divino Silva Mucaia, Altivo José Souza Vieira,
Amaury Macedo, Áurea Jane Novais, Ozenildo Andrade, Marcos
Roberto Vilela, Wilson Nunes Rezende, Fabiano Freitas Vilela e Valto
Oliveira da Silva, da Câmara Municipal de Prata; Lourival dos Santos,
Presidente da Câmara Municipal de Uberaba, e Marcelino Marra,
Secretário Municipal de Planejamento, de Sacramento, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais e, em seguida, passa a palavra ao Deputado Weliton Prado,
para suas considerações; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa - Antônio Júlio - Jayro Lessa.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/7/2007
Às 9h15min, os Deputados André Quintão e João Leite comparecem

na Sala das Comissões. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita aos membros
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da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que
a reunião se destina a conhecer, em audiência pública, as propostas
dos movimentos de defesa dos direitos da criança e do adolescente
para o Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011, no dia
em que se comemoram os 17 anos de aprovação do Estatuto dos
Direitos da Criança e do Adolescente. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir das Sras. Christiane Dominique Kunzi,
Diretora da Superintendência Central de Coordenação-Geral da
Secretaria de Planejamento, representando a Sra. Renata Vilhena,
Secretária de Planejamento e Gestão; Maria de Lurdes Santa Gema,
Promotora da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude; Elvira
Mirian Veloso de Mello Cosendy, Coordenadora do Fórum Estadual de
Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente - Fectipa -;
Dinéia Domingues, Coordenadora do Fórum Mineiro de Educação
Infantil; Marilene Cruz, Coordenadora da Frente de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais; Roberta de
Mesquita Ribeiro, Defensora Pública do Núcleo da Infância e
Juventude; e a adolescente Jeynne Adriana Rozária Romualdo, aluna
do Ensino Social Profissionalizante - Espro -; e dos Srs. João Batista
de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de
Desenvolvimento Social; e Dagoberto Alves Batista, Presidente do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas
Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente,
Deputado André Quintão, 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. Registra-se a presença do Deputado Carlijhon Moura.
Foi entregue à representante da Seplag, Christiane Dominique Kunzi,
pelo Sr. Dagoberto Alves Batista, Presidente do Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente, documento com as
prioridades a serem incluídas no PPAG 2008-2011. A Presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado André Quintão em que solicita sejam
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ouvidos nesta reunião o Sr. João Batista de Oliveira, Subsecretário de
Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social; a Sra.
Roberta Mesquita Ribeiro, Defensora Pública do Núcleo da Infância e
da Juventude; e a adolescente Jeynne Adriana Rozário Romualdo,
aluna do Espro. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/7/2007
Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús Filho, Antônio
Júlio e Sebastião Helvécio, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária; a Deputada Gláucia Brandão e os
Deputados Fábio Avelar e Sargento Rodrigues, membros da
Comissão de Membros das Comissões Permanentes (§ 1º do art. 204
do Regimento Interno.) Está presente, também, o Deputado Vanderlei
Jangrossi. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé
Maia, 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 apreciar a matéria constante na pauta e a
discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Presidente determina a distribuição em avulso do parecer do relator,
Deputado Sebastião Helvécio, que conclui pela aprovação do Projeto
de Lei nº 1.070/2007 com as Emendas nºs 12, 131, 136, 158 e 171,
apresentadas por parlamentares, a Emenda nº 208, e com as
subemendas que receberam o nº 1 às Emendas nºs 7, 21 a 23, 48,
81, 118, 125 a 129, 138, 139, 159, 162, 163, 201 e 202, e pela
rejeição das Emendas nºs 1 a 6, 8 a 11, 13 a 20, 25 a 29, 31 a 39, 41
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a 47, 49 a 80, 82 a 117, 120 a 122, 130, 133 a 135, 140, 142 a 157,
160, 161, 164 a 170, 172, 173, 175 a 187, 189 a 200, 203 a 207.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
conjunta, na mesma data, às 16h15min, para apreciação do parecer
do Projeto de Lei nº 1.070/2007, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Elisa Costa - Gláucia

Brandão - Gilberto Abramo - Durval Ângelo - André Quintão -
Sebastião Helvécio.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE JULHO DE 2007

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA A INDICAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO

ESTADO DE MINAS GERAIS, EM 12/6/2007
Às 14h30min, 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, Deputada Maria Lúcia Mendonça, 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 argüir o
Sr. Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, para o cargo de
Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e, se
possível, apreciar o parecer do relator. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir o Sr. Ayres Augusto Álvares da Silva
Mascarenhas, que é convidado a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Célio Moreira, relator do
parecer, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra
ao argüido, Sr. Ayres Augusto Álvares da Silva Mascarenhas, para
que faça sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência
suspende os trabalhos por cinco minutos, para que os parlamentares
possam despedir-se do argüido. 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, da
indicação contida na Mensagem nº 50/2007 (relator: Deputado Célio
Moreira). Suspende-se a reunião para a lavratura da ata. Reabertos
os trabalhos, é aprovada a ata. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
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Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Ademir Lucas - Célio Moreira.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

5/7/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda 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 da Deputada
Cecília Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta, discutir e votar proposições da Comissão
e conhecer e discutir os resultados dos trabalhos realizados pelo
fórum. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a
Sra. Marilena Chaves, Secretaria Adjunta, representando a Sra. Érica
Campos Drumond, Secretária de Estado de Turismo e Presidente do
FET; os Srs. Eberhard Hans Aichinger, Vice-Presidente do FET,
Presidente da Câmara Temática de Regionalização e representante
do Instituto Estrada Real; Suzana Maria Souza L. M. de Paiva,
Presidente da Câmara Temática de Segmentação e da Associação
Mineira de Empresas de Turismo Rural - Ametu -; Hernani de Castro
Jr., Presidente da Câmara Temática de Promoção e Apoio à
Comercialização e representante da Associação Brasileira de
Jornalistas de Turismo - Abrajet -; Mauro Roberto Alves Ribeiro,
Presidente da Câmara Temática de Infra-Estrutura e representante da
Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis - Abla -; Monica
Stela de Alencar Castro, Presidente da Câmara Temática de
Qualificação Profissional e representante do Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas - Sebrae-MG; Daltro Assunção Nogueira,
Presidente da Câmara de Turismo da Fecomércio; e Jussara Maria
Rocha, Superintendente de Desenvolvimento da Secretaria de Estado
de Turismo, 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
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iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. 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. O
Projeto de Lei nº 160/2007 no 1º turno (relator: Deputado Vanderlei
Miranda) é convertido em diligência às Secretarias de Cultura, de
Desenvolvimento Econômico e de Turismo, a pedido do relator.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Bráulio Braz -

Eros Biondini.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

10/7/2007
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Paulo Guedes. 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 a democratização dos meios de comunicação no Brasil e
comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no
“Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofício do
Sr. José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (5/7/2007).
A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Délio Rocha, representando o Sindicato dos Jornalistas de Minas
Gerais e a Federação Nacional de Jornalistas - Fenaje -; Dorgil
Marinho, jornalista, integrante do Centro de Documentação e
Informação da Câmara dos Deputados; José Guilherme Castro,
Secretário-Geral do Fórum Nacional de Democratização da
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Comunicação e Coordenador de Comunicação e Cultura da Rede
Abraço; Luiz Carlos Bernardes, jornalista, e José Otaviano Lage,
jornalista, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Paulo Guedes, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais, e ao
Deputado Juninho Araújo, que também apresenta 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 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 os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do
Projeto de Lei nº 172/2007 (relator: Deputado Paulo Guedes, em
virtude de redistribuição); no 1º turno, o Projeto de Lei nº 653/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 e pela rejeição da Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Juninho Araújo,
em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº 509/2007 é retirado
de pauta, a requerimento do Deputado Juninho Araújo. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei nº 417/2007 (relator: Deputado Paulo Guedes), que recebeu
parecer por sua aprovação. 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 Ivair Nogueira em que solicita audiência pública para se
debaterem os Decretos Estaduais nºs 44.035, de 2005, e 44.081, 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, 17 de julho de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Inácio Franco.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/7/2007
Às 17h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio,
Sargento Rodrigues, Sebastião Costa e Délio Malheiros, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Padre João e Weliton Prado. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 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
concluindo pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.337, 719 e
952/2007, os três na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 1.286/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo);
do Projeto de Resolução nº 1.287/2007 (relator: Deputado Sebastião
Costa, em virtude de redistribuição); do Projeto de Lei Complementar
nº 7/2007 na forma do Substitutivo nº 1, dos Projetos de Lei nºs 100
com as Emendas nºs 1 a 6, 1.092 na forma do Substitutivo nº 1, 1.120
com a Emenda nº 1 e 1.293/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa);
41 e 532/2007 ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues); 724/2007 com as Emendas nºs 1 a 3, 885, 1.057
e 1.332/2007 este na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Hely Tarqüínio); 1.063/2007 (relator: Deputado Delvito Alves);
1.099/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto
Abramo). Os pareceres sobre o Projeto de Lei Complementar nº
14/2007 e o Projeto de Lei nº 682/2007, no 1º turno, deixam de ser
apreciados, em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo relator,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres concluindo pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade, no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 643, 371, 764, 802, 1.047/2007 (relator:
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Deputado Delvito Alves); do Projeto de Lei Complementar nº 21/2007
(relator: Deputado Gilberto Abramo); dos Projetos de Lei nºs 198/2007
(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 703,
707, 740, 1.042, 1.107, 1.255 e 1.285/2007 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio); 706, 732, 1.023, 1.095/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 1.201/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa). Na fase
de discussão do parecer do relator, Deputado Gilberto Abramo, o qual
conclui pela antijuridicidade, pela ilegalidade e pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 898/2007, o Deputado Hely
Tarqüínio apresenta requerimento solicitando o adiamento de
discussão do referido parecer, o qual é aprovado. São convertidos em
diligência ao Iepha os Projetos de Lei nºs 170 e 171/2007 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues); à Prefeitura Municipal de Cambuquira
o Projeto de Lei nº 1.111/2007; e ao Conselho Nacional de Trânsito o
Projeto de Lei nº 1.262/2007. Os Projetos de Lei nºs 272 e 1.229/2007
são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Sebastião Costa, aprovado pela Comissão. Os pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 517 e 760/2007, no 1º turno, deixam de ser
apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo
respectivo relator, Deputado Sebastião Costa. Os Projetos de Lei nºs
851 e 1.133/2007 são retirados da pauta, atendendo-se,
respectivamente, a requerimento dos Deputados Luiz Humberto
Carneiro e Jayro Lessa, aprovado pela Comissão. Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Hely Tarqüínio, no 1º turno,
o qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade, na forma do Substitutivo nº 1, do Projeto de Lei nº
1.121/2007, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado
Gilberto Abramo. Os Projetos de Lei nºs 895 e 896/2007 são retirados
da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Delvito Alves,
aprovado pela Comissão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs
1.024 e 1.217/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude
de prorrogação de prazo solicitada pelos respectivos relatores,
Deputados Hely Tarqüínio e Sargento Rodrigues. Os Projetos de Lei
nºs 1.159 e 1.160/2007 são retirados da pauta, atendendo-se,
respectivamente, a requerimentos dos Deputados Sebastião Costa e
Gilberto Abramo, aprovados pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
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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 concluindo pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei nºs 143/2007 com a Emenda nº 1,
1.326/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo), 1.320/2007 com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves) e 1.321/2007 (relator:
Deputado Sebastião Costa). Após discussão e votação, é aprovado,
em turno único, o parecer concluindo pela inconstitucionalidade, pela
ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei nº 1.299/2007
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O Projeto de Lei nº
1.330/2007 deixa de ser apreciado por falta de pressupostos
regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Delvito Alves

- Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/7/2007
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e os Deputados Deiró
Marra e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados João Leite e Weliton Prado.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Deiró Marra,
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 matéria constante na pauta e a tratar de
assuntos de interesse da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: exemplares da revista “Tema do Serviço
Federal de Processamento de Dados”, referentes aos meses de
março a junho; ofício da Sra. Solange Bretas, do Sindicato Nacional
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das Instituições de Ensino Superior - Secretaria Regional Leste, em
que solicita seja agendada reunião desta Comissão para discutir a
situação funcional dos docentes da Uemg; e de correspondência
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofício da Sra. Eliane Garcia Rezende, Presidente da
Fundação de Apoio à Cultura, Ensino, Pesquisa e Extensão de
Alfenas (5/7/2007). O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: em
turno único, os Projetos de Lei nºs 1.248/2007 (Maria Lúcia
Mendonça); 1.247 e 1.264/2007 (Carlin Moura); 1.246 e 1.267/2007
(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, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 76/2007 (relator:
Deputado Deiró Marra) na forma do vencido no 1º turno; e pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 136/2007 (relatora:
Deputada Maria Lúcia Mendonça) na forma do Substitutivo nº 1. São
aprovados os pareceres pela rejeição, no 1º turno, dos Projetos de Lei
nºs 108, 195 e 445/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia), 922/2007
(relatora: Deputada Ana Maria Resende) e 412/2007 (relator:
Deputado Carlin Moura). Na fase de discussão do parecer, no 1º
turno, que conclui pela rejeição do Projeto de Lei nº 808/2007
(relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça), o Presidente defere o
pedido de vista do Deputado Carlin Moura. Os Projetos de Lei nºs 946
e 1.046/2007 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimentos
da Deputada Ana Maria Resende e do Deputado Carlin Moura,
respectivamente. Registra-se a presença do Deputado Weliton Prado.
Retira-se da reunião o Deputado Deiró Marra. Neste momento, a
Deputada Maria Lúcia Mendonça, assume os trabalhos 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. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, o Projeto de Lei nº 824/2007, que recebeu
parecer por sua aprovação, e pela rejeição da Emenda nº 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça; e os Projetos
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de Lei nºs 1.073, 1.112, 1.192 e 1.195/2007, que receberam parecer
por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 771 e 775/2007. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 793, 830, 846,
992, 998, 1.000, 1.006 e 1.071/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Dinis
Pinheiro em que solicita seja realizado debate público para discutir
normas de educação alimentar nas escolas, principalmente no que
concerne às crianças portadoras de diabetes tipo 1; da Deputada Ana
Maria Resende em que solicita seja enviado ofício ao Conselho
Estadual de Educação, solicitando a imediata publicação de resolução
que regulamente as estratégias específicas de atendimento escolar do
campo e a flexibilização da organização do calendário escolar, com as
especificações que menciona. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - Ademir Lucas.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 17/7/2007
Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Bráulio Braz
(substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Maria Lúcia Mendonça, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante da pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
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seguir: Projetos de Lei nºs 13/2007 no 2º turno (Deputada Maria Lúcia
Mendonça), 1.231/2007 em turno único (Deputada Rosângela Reis) e
1.239/2007 em turno único (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, é aprovado o parecer pela
aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.062/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça, em virtude de
redistribuição). O Projeto de Lei nº 1.016/2007 é retirado de pauta por
determinação da Presidência, por não cumprir os pressupostos
regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 1.176/2007 (relatora: Deputada Gláucia Brandão); 1.194/2007
(relator: Deputado Dimas Fabiano) e 1.219/2007 (relatora: Deputada
Rosângela Reis), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 837/2007. Na
fase de votação do Requerimento nº 838/2007 é apresentada a
Proposta de Emenda nº 1, da Deputada Maria Lúcia Mendonça.
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Logo após, é
aprovada a proposta de emenda. Fica aprovado o requerimento com a
Emenda nº 1. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nºs 759, 806, 975, 1.038 e 1.053/2007. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária de amanhã, dia 18, às 9h30min, para apreciar o
Parecer para o 2º Turno do Projeto de Lei nº 1.016/2007, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Eros

Biondini.
ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/7/2007
Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa e Antônio Júlio,
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 na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Leonardo Petrus,
Coordenador do Consfudef-MG (12/7/2007); Max Fernandes dos
Santos e Dimas Wagner Lamounier, respectivamente Gerente
Regional de Negócios e Superintendente Regional da Caixa
Econômica Federal; e Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (13/7/2007). A seguir
comunica aos Srs. Deputados que está aberto até o dia 8/8/2007 o
prazo para recebimento de emendas ao Projeto de Resolução nº
1.399/2007. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 386/2007 na forma do
vencido no 1º turno (relator: Deputado Antônio Júlio); e pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 161/2007 com a
Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Jayro Lessa) e 1.332/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Elisa Costa).
Suspende-se a reunião. Às 18h27min são reabertos os trabalhos, com
a presença dos Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús Filho, Antônio
Júlio, Elisa Costa e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes também os Deputados Adalclever Lopes e
Gilberto Abramo. O Deputado Zé Maia se retira da reunião, e o
Deputado Sebastião Helvécio assume a Presidência dos trabalhos.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs
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11/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa) e 41/2007 na forma do
vencido no 1º turno (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho). Os
Projetos de Lei nºs 1.182 e 1.346/2007 são retirados da pauta por
determinação do Presidente da Comissão, por não cumprirem
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Sebastião Helvécio, Presidente - Elisa Costa - João Leite - Lafayette

de Andrada.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/7/2007
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Gilberto Abramo e Vanderlei
Jangrossi, 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
Vanderlei Jangrossi, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 809, 1.052, 1.054, 1.060, 1.061, 1.077 e
1.087/2007 (Deputado Vanderlei Jangrossi); 1.103, 1.104, 1.117,
1.134, 1.136 e 1.140/2007 (Deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 809, 1.052,
1.054, 1.060, 1.061, 1.077 e 1.087/2007 (relator: Deputado Vanderlei
Jangrossi); 1.103, 1.104, 1.117, 1.134, 1.136 e 1.140/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, em
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18/7/2007, às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi - Gilberto

Abramo.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/7/2007
Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Carlos Arantes, Walter Tosta e Chico Uejo (substituindo este
ao Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Walter Tosta, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos
Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 259/2007 em turno único e 885/2007 em 1º turno
(Deputado Walter Tosta); 1.294, 1.296, 1.320 e 1.326/2007 em turno
único (Deputado Domingos Sávio); e 1.279, 1.281, 1.291, 1.302 e
1.321/2007 em turno único (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, em turno único, do Projeto de Lei
nº 1.209/2007 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes, em virtude
de redistribuição) e, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 64/2007 (relator:
Deputado Walter Tosta). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 1.198 e 1.200/2007 (relator: Deputado Walter Tosta), 1.205 e
1.206/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa); 1.207, 1.210, 1.214 e
1.232/2007 (relator: Deputado Domingos Sávio); 1.259/2007 (relator:
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Deputado Walter Tosta); 1.265/2007 (relator: Deputado Domingos
Sávio); e 1.274/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa), que receberam
parecer por sua aprovação. 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 reunião conjunta
desta Comissão com a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial para discutir as questões trabalhistas no campo.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de julho de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Elisa Costa - Domingos Sávio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 27/7/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento de D.

João Resende Costa, ocorrido em 21/7/2007, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
João Pereira Dias, ocorrido em 23/7/2007, em Consolação. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Olinda Moreira Germiniani, ocorrido em 23/7/2007, em Ouro Fino. (-
Ciente. Oficie-se.)
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