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Extraordinária da

Comissão de Redação
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

3.8.2007 73

18.7.2007 19ª Reunião Ordinária da
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Ordinária da 16ª
Legislatura

3.8.2007 74

18.7.2007 7ª Reunião
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Legislativa Ordinária
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Indústria, Comércio e
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Ordinária da 16ª

Legislatura

24.8.2007 835

1º.8.2007 12ª Reunião Ordinária da 24.8.2007 836



Comissão de Redação
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

1º.8.2007 15ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

28.8.2007 913

2.8.2007 68ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

4.8.2007 81

2.8.2007 19ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

11.8.2007 427
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Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 1ª
Sessão Legislativa
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Legislatura
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Comissão de
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na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

11.8.2007 430

2.8.2007 18ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

Agropecuária e
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Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
6.8.2007 28ª Reunião Especial da

1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada a

Homenagear o Jornal
“Edição do Brasil” pelo
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7.8.2007 69ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

9.8.2007 147

7.8.2007 19ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

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

10.8.2007 317

7.8.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei

Complementar nº 104
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

10.8.2007 318

7.8.2007 20ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

11.8.2007 431



Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

7.8.2007 16ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
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1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura
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Ordinária da 16ª
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para Emitir Parecer
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Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura
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Comissão de Saúde

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura
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8.8.2007 21ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

18.8.2007 652

8.8.2007 22ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.8.2007 653

8.8.2007 19ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

24.8.2007 837

8.8.2007 19ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura
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8.8.2007 16ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação

24.8.2007 839



Social na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

8.8.2007 16ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Assuntos Municipais e
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Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
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Comissões de Direitos

Humanos e de
Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

24.8.2007 842

9.8.2007 71ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

11.8.2007 385

9.8.2007 46ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

14.8.2007 454

9.8.2007 3ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Transporte,

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

14.8.2007 487

9.8.2007 17ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do

14.8.2007 487



Contribuinte na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
9.8.2007 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.8.2007 655

9.8.2007 11ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

18.8.2007 656

9.8.2007 18ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

18.8.2007 657

13.8.2007 7ª Reunião
Extraordinária da

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

Legislatura

18.8.2007 658

13.8.2007 9ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Política
Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª
Sessão Legislativa

18.8.2007 659



Ordinária da 16ª
Legislatura

14.8.2007 72ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

17.8.2007 495

14.8.2007 4ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Transporte,

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

18.8.2007 661

14.8.2007 5ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 2007

ATA
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/7/2007
Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Lúcia Mendonça e os Deputados Carlin Moura e Ademir Lucas
(substituindo este à Deputada Ana Maria Resende, por indicação da
Liderança do BSD), 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 apreciar a matéria constante da pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: em turno único, os Projetos de Lei nºs 1.273/2007 (Deputada
Maria Lúcia Mendonça) e 1.276/2007 (Deputado Carlin Moura).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 808, 946 e 1.046/2007
são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Carlin Moura, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.245/2007.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.011, 1.072, 1.074, 1.098 e 1.113/2007. 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 Célio Moreira, em que solicita a realização
de audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 1.058/2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 1º de agosto de 2007.
Ana Maria Resende, Presidente - Carlin Moura - Wander Borges.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.295/2007
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Hidroquintas, com sede no
Município de Caeté.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.295/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Hidroquintas, com sede no Município de Caeté, que
possui como finalidade precípua a captação, o armazenamento, a
distribuição e a administração do sistema de abastecimento de água
existente no Bairro Quintas da Serra.

Na consecução de seus propósitos, proporciona aos seus
associados e moradores o uso adequado de água potável; orienta
sobre a preservação do meio ambiente; promove e executa projetos,
programas e planos de ação social, em conformidade com a Lei
Orgânica da Assistência Social - Loas -; representa e defende os
interesses do referido bairro perante os poderes públicos municipal,
estadual e federal.

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

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

nº 1.295/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 1º de agosto de 2007.
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Rômulo Veneroso, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 762/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 762/2007
“dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular em
estabelecimentos bancários”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 13/4/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer preliminar quanto a
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela proíbe a utilização de telefone celular, por

clientes e usuários em geral, nos recintos onde operem caixas de
atendimento ao público e no interior das agências bancárias
localizadas no Estado.

Na justificação que acompanha o projeto, argumenta-se que o
celular tem sido utilizado como instrumento facilitador de práticas
delituosas, sendo essencial para promover a comunicação e a
articulação entre criminosos em ações ilícitas.

No caso das instituições financeiras, pode ocorrer que um
delinqüente, localizado no interior da agência, ao constatar saques
expressivos efetuados por clientes, comunique tal fato a comparsas
situados nas imediações e prontos a surpreender a vítima assim que
ela deixar o banco. Precisamente com o propósito de coibir ações
dessa natureza, foi apresentado o projeto de que ora se cogita, sobre
o qual passamos a emitir nosso juízo preliminar, à luz de aspectos
jurídico-constitucionais.

Trata-se, a toda a evidência, de projeto que versa sobre segurança
pública, matéria à qual a Constituição da República emprestou
especial relevo, dedicando-lhe todo um capítulo, cujo artigo inaugural,
de número 144, principia por estatuir que “a segurança pública, dever
do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio”.

Por seu turno, a Constituição Estadual, em seção específica sobre a
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segurança do cidadão e da sociedade, reproduz disposição com teor
análogo, contida em seu art. 133. Tal preceito dispõe que a defesa
social, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos,
organiza-se de forma sistêmica.

Assim, é preciso dizer que o Estado, para desincumbir-se de sua
missão institucional de defesa social, há de atuar tanto no nível
legislativo como no executivo e no judicial. Uma operação policial
exitosa, com ações materiais de busca e apreensão, constitui um
exemplo de atuação estatal no nível administrativo. Uma sentença
judicial determinando o encarceramento de criminosos de alta
periculosidade, em razão de ilícitos penais, é um exemplo de atuação
no nível judicial. A edição de atos legislativos tutelando os bens mais
caros à sociedade configura exemplo de atuação estatal no nível
legiferante. No caso em exame, conquanto não se trate de editar
norma de natureza penal - que, a propósito, refoge da competência do
Estado membro -, cuida-se de editar norma legal voltada para a
segurança pública, visto que preconiza a adoção de medida tendente
a coibir práticas delituosas. Neste ponto, é preciso enfatizar que os
entes políticos se acham investidos da devida competência para
legislar sobre segurança, como expressão do princípio autonômico,
corolário maior da forma federativa do Estado.

De outra parte, é preciso dizer que o projeto impõe restrições aos
cidadãos, na medida em que estes ficariam proibidos de usar
aparelhos celulares no interior das instituições bancárias. Uma vez
mais, reportamo-nos aos termos da Constituição, quando esta
proclama que a segurança é dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos. Nesse particular, cada cidadão, ao
sujeitar-se a tal restrição, estaria a contribuir para a promoção da
segurança coletiva, conforme dito.

Isso posto, a par da competência do Estado para legislar sobre o
assunto, é preciso dizer que não há, no caso, regra instituidora de
reserva de iniciativa, a operar como óbice a que este Parlamento
deflagre o devido processo legislativo sobre a matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 762/2007.



5

Sala das Comissões, 1º de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Elmiro

Nascimento - Inácio Franco - Ademir Lucas - Ivair Nogueira - Weliton
Prado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.084/ 2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Nova Módica o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no ”Diário do Legislativo” de 18/5/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
estabelece o art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Em 12/6/2007 esta relatoria houve por bem baixar em diligência a
proposição à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão para
que se manifestasse sobre a pretendida alienação; ao Prefeito do
referido Município, para que manifestasse a aquiescência ou não à
doação, nos termos apresentados; e ao autor da proposição, para que
enviasse o registro do imóvel. De posse das respectivas respostas,
passamos à análise da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.084/2007 trata de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Nova Módica um imóvel com área de 3.000,00m²,
situado na Rua Magalhães Pinto, nº 170, naquele Município,
incorporado ao patrimônio do Estado por doação de particulares, para
que nele fosse construído um grupo escolar. A unidade de ensino
funcionou por vários anos, mas em 2006 o referido imóvel foi cedido
àquela municipalidade para instalação de um posto de saúde.

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 da República e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, no art.
17, inciso I, que impõe, além da referida autorização, a necessidade
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de existência de interesse público devidamente justificado.
Tal requisito, condicionante da doação, está formalizado no

parágrafo único do art. 1º do projeto, que destina o imóvel ao
funcionamento de posto de saúde, incrementando as atividades da
área de saúde em benefício da coletividade.

Com relação à garantia que deve envolver o contrato, a citada Lei nº
8.666 prevê a reversão dos bens doados ao patrimônio do doador se
não lhes for dada a destinação prevista, ou no caso de ser desvirtuada
a sua destinação ou modificada a sua finalidade. Tal garantia está
consubstanciada no art. 2° da proposição, que prevê  o retorno do bem
ao doador se, após o termo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista.

Cabe esclarecer, por fim, que a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, por intermédio da Nota Técnica nº 221/2007,
declarou-se favorável à pretendida transferência de domínio, tendo em
vista que a Secretaria de Estado da Educação não possui interesse
em sua utilização. Além disso, o Prefeito do Município de Nova
Módica manifestou concordância com a doação e a finalidade
estipulada no projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.084/2007.
Sala das Comissões, 1º de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Ademir

Lucas - Elmiro Nascimento - Inácio Franco.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2007

ATAS
ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/8/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 72, 73 e 74/2007
(encaminham os vetos às Proposições de Lei nºs 17.678 e 17.670 e o
Expediente relativo ao Regime Especial de Tributação concedido ao
contribuinte mineiro do setor de torrefação e moagem de café pelo
Secretário de Estado de Fazenda, respectivamente), do Governador
do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 1.422 a 1.430/2007 - Requerimentos
nºs 899 a 913/2007 - Requerimentos da Comissão de Política
Agropecuária e do Deputado Gustavo Valadares - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Meio Ambiente, do Trabalho, de
Administração Pública, de Assuntos Municipais e de Educação e do
Deputado Tiago Ulisses - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Carlin Moura, Dalmo Ribeiro Silva, André Quintão e
Sebastião Costa - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Política
Agropecuária e do Deputado Gustavo Valadares; aprovação -
Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do
Deputado André Quintão - 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 - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
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Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gláucia  Brandão -  Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Fábio Avelar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

MENSAGEM Nº 72/2007
Belo Horizonte, 25 de julho de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi vetar totalmente, por
inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, a
Proposição de Lei nº 17.678, que dispõe sobre a utilização, por
terceiros, de bem patrimonial do Estado, das autarquias e das
fundações públicas e dá outras providências.

Ouvida a Secretaria de Estado de Cultura manifestou-se da seguinte
maneira:
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Razões do Veto:
“A Proposição de Lei nº 17.678, que dispõe sobre a utilização, por

terceiros, de bem patrimonial do Estado, das autarquias e das
fundações padece de vício de inconstitucionalidade, tendo em vista
que interfere em atividade típica do Chefe do Poder Executivo, ao
pretender ditar o conteúdo e impor ao Executivo o exercício de
prerrogativas de natureza discricionária, ou seja, condicionada ao seu
juízo privativo de oportunidade e conveniência.

Embora a Constituição Mineira atribua, em seu art. 61, XVI, à
Assembléia Legislativa o poder de dispor sobre bens públicos, não se
pode emprestar a esse dispositivo o condão de eclipsar o poder de o
Executivo, sem limitação quanto à destinação, desde que motivado
pelo interesse público, dar a destinação que julgar a melhor para
imóveis de propriedade do Estado. Ou seja: nenhuma lei pode impor
limites ou retirar parcela da autonomia discricionária
constitucionalmente atribuída ao Chefe do Poder Executivo quanto à
utilização dos bens imóveis do Estado.

Acrescente-se que a referida proposição, ao dispor em seu art. 5º
que os bens imóveis públicos de valor artístico, histórico ou cultural
poderão ser utilizados por terceiros para fins exclusivamente culturais,
poderia trazer prejuízos irreparáveis exatamente ao setor cultural, uma
vez que impediria o Estado de auferir receitas outras destinadas à
manutenção de projetos culturais, inviabilizando, por completo, sua
execução. Em todo o mundo a exploração de atividades como cafés e
livrarias, por exemplo, ajudam a sustentar centros culturais de porte e
significância.

À guisa de exemplo, seria também vedada ao Estado a instalação
de centro educacional ou a cessão de um imóvel de valor artístico,
histórico ou cultural para uma representação consular estrangeira,
sem razão e amparo normativo.

Veja-se que não se diz, aqui, que a escolha de quem venha a
explorar espaços comerciais acessórios nos prédios públicos será
escolhido sem as cautelas legais, inclusive a realização de processo
licitatório, nos termos da legislação vigente.”

São essas as razões, Senhor Presidente, que me levam a opor veto
total à Proposição de Lei nº 17.678, devolvendo-a ao necessário
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reexame dos senhores membros da Assembléia Legislativa.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 73/2007
Belo Horizonte, 25 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 Estadual, decidi opor veto parcial, por
inconstitucionalidade, à Proposição de Lei nº 17.670, que altera a Lei
n° 13.188, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sob re a proteção, o
auxílio e a assistência às vítimas de violência no Estado e dá outras
providências.

Ouvida a Secretaria de Estado de Saúde assim se manifestou sobre
o art. 1º, a seguir vetado:

Art. 1º:
“Art. 1° - Ficam acrescentados ao art. 3° da Lei n°  13.188, de 20 de

janeiro de 1999, os seguintes incisos VII e VIII:
“Art. 3° - ........................................ ......
VII - garantir a realização de cirurgia reparadora nos casos de lesões

ou seqüelas decorrentes de agressão comprovada mediante
apresentação do Boletim de Ocorrência policial;

VIII - oferecer assistência social e psicológica à vítima de violência.”.
Razões do veto:
“Não há no Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS e no

Sistema de Informações Hospitalares - SIH/SUS a possibilidade de
realizar e pagar as cirurgias reparadoras em razão de lesões e
seqüelas decorrentes de agressão. A inclusão de novos
procedimentos médicos nestes Sistemas é realizada pelo Ministério
da Saúde. Para a implantação destes procedimentos o Estado teria
que criar um Sistema paralelo ao Sistema de Informações
Hospitalares - SIH/SUS.

Nesse sentido, a proposição cria despesa para o erário sem a
correspondente fonte de custeio, contrariando, assim o disposto no
inciso II do art. 167 da Constituição Federal, no inciso II do art. 161 da
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Constituição do Estado e no art. 16 da Lei Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.”

São essas as razões que me levam a opor veto parcial à proposição
de lei em tela, devolvendo-a ao necessário reexame dos membros
dessa egrégia Assembléia Legislativa.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 74/2007
Belo Horizonte, 27 de julho de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso

da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição
do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 225 da Lei nº 6.763, de
26 de dezembro de 1975, com a redação dada pela Lei nº 16.513, de
21 de dezembro de 2006, o expediente relativo à concessão do
Regime Especial de Tributação concedido ao contribuinte mineiro do
setor de torrefação e moagem de café, pelo Secretário de Estado de
Fazenda.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Exposição de motivos para atender o disposto no § 1º do Art. 225 da

Lei 6.763/75, com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.
O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio dessa Casa e

das entidades de classe dos diversos setores econômicos do Estado,
vem realizando todos os esforços para proteger a economia mineira
contra os benefícios fiscais irregularmente concedidos por outras
unidades da Federação.

É oportuno salientar que tais concessões provocam desequilíbrio na
competitividade entre as empresas situadas no Estado de Minas
Gerais e aquelas localizadas nos Estados da Federação que oferecem
benefícios sem a aprovação do CONFAZ, pois estas passam a
praticar preços menores.

Nesse sentido, foi publicado no Estado do Paraná, o Decreto nº 411,
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de 28 de março de 2007, que acrescentou o inciso XXVIII e o § 31 ao
art. 50 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 5.141, de
12 de dezembro de 2001, nos seguintes termos:

“XXVIII - aos estabelecimentos fabricantes de café torrado em grão,
moído ou descafeinado, classificados na subposição 0901.2 da
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado
NBM/SH, no percentual de 5% sobre o valor das saídas destas
mercadorias em operações interestaduais destinadas ao Estado de
São Paulo.

................
§ 31 - O crédito presumido a que se refere o inciso XXVIII será feito

sem prejuízo da utilização dos demais créditos decorrentes da
aquisição de bens destinados ao ativo permanente e de mercadorias
utilizadas no processo produtivo.”

Em razão desse tratamento diferenciado, as indústrias paranaenses,
nas vendas de café para o Estado de São Paulo, ao invés de recolher
o ICMS sobre 12% (doze por cento) do valor da operação, que é o
devido nas remessas destinadas a contribuintes localizados nos
Estados da Região Sudeste, recolhem o ICMS sobre 7% (sete por
cento) do valor da operação.

Por conseguinte, o Estado do Paraná está concedendo um benefício
fiscal sem autorização do CONFAZ, infringindo, assim, o disposto no
art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição da República e no
art. 1º da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

A reação do Governo deve ser rápida para neutralizar os efeitos
econômicos e sociais, pois o desequilíbrio causado pela competição
desleal é socialmente arrasador.

Provocada por empresa mineira do setor da indústria de torrefação e
moagem de café, que relatou perda de competitividade em razão do
benefício fiscal supramencionado, a Secretaria de Estado de Fazenda,
mediante Regime Especial de Tributação (RET), PTA nº
16.000165816-24, concedeu redução da carga tributária para 7%
(sete por cento) nas saídas de café torrado em grão, moído ou
descafeinado, classificados na subposição 0901.2 da Nomenclatura
Brasileira de Mercadorias/Sistema Harmonizado (NBM/SH),
destinadas a contribuintes localizados no Estado de São Paulo.
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Tal medida proporciona à empresa mineira a manutenção de suas
vendas para o mercado do Estado de São Paulo em igualdade de
condições com as indústrias localizadas no Estado do Paraná.

A medida adotada pela Secretaria de Estado de Fazenda vai ao
encontro do disposto no art. 225 da Lei 6.763/75, que assim
estabelece:

Art. 225 - O Poder Executivo, sempre que outra unidade da
Federação conceder benefício fiscal não previsto em lei complementar
ou convênio celebrados nos termos da legislação específica, poderá
adotar medidas necessárias à proteção da economia do Estado.

Diante do exposto, e para atendimento da norma prevista no § 2º do
art. 225 da Lei 6.763/75, apresentamos o presente documento para
demonstrar a necessidade de proteção da economia mineira,
mediante a adoção do Regime Especial de Tributação ora
comunicado e de outros que venham a ser requeridos pelos demais
contribuintes mineiros que exercem atividades relacionadas ao
benefício fiscal concedido pelo Estado do Paraná, nos termos do
Decreto nº 411, de 28 de março de 2007.

A relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais
elas incidiram serão enviadas a essa Casa na forma e no prazo
previsto no § 6º do art. 225 da Lei 6.763/75.

Belo Horizonte, 12 de julho de 2007.
Atenciosamente,
Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda.”
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão

Normativa nº 13.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Júlio Delgado, Deputado Federal, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 674/2007, da Comissão de Assuntos
Municipais.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (3),
encaminhando pareceres elaborados pela Secretaria de Planejamento
e Gestão referentes aos Projetos de Lei nºs 882, 994, 1.l29, 1.016 e
1.226/2007, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-
se os ofícios e os pareceres aos respectivos projetos de lei.)
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Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 688/2007, do
Deputado Domingos Sávio.

Do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 763/2007, do Deputado
Weliton Prado.

Do Sr. Anael Robson Ramos Farias, Prefeito Municipal de Nova
Módica, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
1.084/2007, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nº 1.084/2007.)

Do Sr. Márcio Nunes, Diretor-Presidente da Copasa-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 641/2007, da Comissão de
Transporte.

Do Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG,
encaminhando informações sobre o Programa Novo Somma. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 748/2007, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.093/2007, em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Meio Ambiente. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.093/2007.)

Do Sr. Domingos Ventura de Miranda Júnior, Promotor de Justiça da
Comarca de Esmeraldas, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 793/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Leopoldo Portela Júnior, Defensor Público Geral da
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 843/2007, da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr. Mário Konichi Higuchi Júnior, Promotor de Justiça de Defesa
dos Direitos Humanos (2), prestando informações relativas aos
Requerimentos nºs 678 e 681/2007, da Comissão de Direitos
Humanos.
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Do Sr. Pedro Francisco Pereira do Vale, Vereador da Câmara
Municipal de Barbacena e outros Vereadores, encaminhando cópia da
denúncia remetida ao Ministério Público Estadual contra o Sr. José
Higino Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, e os
Vereadores da bancada governista local. (- À Comissão de Assuntos
Municipais.)

Do Sr. Abelard Carlos Pimenta, Vereador à Câmara Municipal de
São João da Ponte e Presidente da Associação dos Vereadores da
Área Mineira da Sudene, agradecendo o apoio da Casa ao Encontro
de Presidentes de Câmara e Vereadores da Área Mineira da Sudene.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretária de
Educação, em atenção ao Ofício nº 1.244/2007/SGM, encaminhando
informação sobre o Projeto de Lei nº 1.222/2007, prestada pela
Superintendência de Organização e Atendimento Educacional da
referida Secretaria. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.222/2007.)

Da Sra. Anna Bárbara de Freitas Carneiro Proietti, Presidente da
Hemominas, em atenção ao Requerimento nº 703/2007, da Comissão
de Saúde, prestando informações concernentes ao requerimento
supracitado.

Da Sra. Maria Elisa de Souza e Silva, Chefe de Gabinete do Reitor
da UFMG (2), em atenção aos Requerimentos nºs 823 e 824/2007, da
Comissão de Direitos Humanos, prestando informação concernente
aos requerimentos supracitados.

Do Sr. Onaur Ruano, Secretário Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, comunicando a celebração de termos aditivos ao
Convênio nº 20/2005, entre o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome e este Estado. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Eduardo Cyrino Generoso, Presidente da Associação dos
Defensores Públicos de Minas Gerais - Adep -, comunicando o
encerramento da greve dos Defensores Públicos e a aceitação da
proposta de subsídio apresentada pelo governo.

Do Sr. Ricardo de Miranda Aroeira, Coordenador do Núcleo de
Execução de Projetos Especiais Saneamento - Nepe - San -,
encaminhando a versão digital do Plano Municipal de Saneamento de
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Belo Horizonte. (- À Comissão de Saúde.)
Do Sr. Namilton Nei Alves Coelho, Diretor Regional em exercício do

Sesc-MG, prestando informações acerca do Requerimento nº
542/2007, do Deputado Jayro Lessa.

Do Sr. Vivalde Maringue da Fonseca, Presidente da Associação
Comunitária do Bairro Dom Bosco, agradecendo o recebimento da
revista elaborada a partir do seminário legislativo “Segurança para
todos - Propostas para uma sociedade mais segura” e solicitando a
remessa de mais dois exemplares.

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 1.422/2007
Cria e determina a inserção de mensagens nas faturas dos serviços

e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica obrigatória a inserção, nas faturas de serviços de água,

luz, telefone e impostos no Estado de Minas Gerais, da mensagem
"Diga não à violência - Conquiste a paz", que deverá ser impressa de
forma legível e em local de fácil visualização.

Art. 2º - Esta lei poderá ser regulamentada, para garantir a sua
execução.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: A violência e a insegurança constituem a maior

preocupação das populações mineira e brasileira, ensejando a
transformação dos lares em verdadeiros aparatos antifurtos e dos
veículos em blindados, como se vivêssemos em permanente guerra
pelas ruas das cidades.

O aumento da criminalidade, a ousadia dos marginais e a falta de
condições da polícia para combatê-los têm levantado discussões e
debates na busca de soluções emergenciais para o drama cotidiano
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vivido pela população.
Em longo prazo, a educação, a redistribuição de renda e novas

oportunidades de emprego poderão amenizar o elevado índice de
criminalidade em nosso país, por conseguinte, em nosso Estado.

A educação com qualidade e oportunidade de acesso a todos
deverá ser um instrumento poderoso na busca da paz, e, nessa linha,
deve-se conscientizar a população de que cada um de nós tem a
responsabilidade de contribuir para a construção de um futuro melhor.

Dessa forma, proponho, com este projeto de lei, uma campanha
silenciosa, porém eficaz, tornando obrigatória a inserção de
mensagem de conscientização nas faturas e nos documentos para
pagamento, aproveitando a sua grande circulação popular.

Ao efetuar o pagamento da conta de água, luz, telefone e impostos,
entre outros, a população estará visualizando a mensagem de
chamamento para a paz. Não estaremos onerando os serviços, pois a
veiculação da mensagem nada prejudicará as empresas que prestam
os serviços, quer públicas, quer sob concessão, e ganharemos mais
um instrumento de conscientização da necessidade urgente da paz.

Pelo exposto, rogo apoio a meus pares para aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.423/2007
Declara de utilidade pública a Associação Mineral do Centro de

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

Centro de Minas - AMCM -, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Mineral do Centro de Minas - AMCM -,

com sede no Município de Curvelo, é sociedade civil sem fins
lucrativos e com prazo de duração indeterminado.

Essa entidade tem por objetivo promover, por todos os meios ao seu
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alcance, a perfeita união e solidariedade entre os seus associados;
sustentar e defender, perante o poder público e onde quer que se faça
necessário, os direitos, os interesses e as reivindicações de seus
associados; promover estudos e pesquisas, visando à constante
modernização dos processos e dos equipamentos utilizados por seus
associados; além de 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 1.424/2007
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Igreja

Santa Cruz de Miralta - Osmir -, no Distrito de Miralta, Município de
Montes Claros.

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

da Igreja Santa Cruz de Miralta - Osmir -, no Distrito de Miralta,
Município de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2007.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: A entidade Obras Sociais da Igreja Santa Cruz de

Miralta - Osmir -, no Distrito de Miralta, Município de Montes Claros se
encontra em funcionamento desde 1º/1/2004. Tem por finalidade
buscar recursos para a comunidade nos âmbitos municipal, estadual e
federal, objetivando ações de incentivo à promoção humana e cristã
de todos os habitantes na área de jurisdição da Igreja, tanto material
como espiritual, que possibilite a cada um tornar-se agente e
construtor do seu próprio desenvolvimento como pessoa.

No desenvolvimento de suas atividades, não fará discriminação de
raça, cor ou religião.

Com base no exposto esperamos contar com o apoio dos nobres
pares para a aprovação desta proposta.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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 1.425/2007
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Declara de utilidade pública a Vila Vicentina da Sociedade São
Vicente de Paulo de Abaeté - SSVP -, com sede no Município de
Abaeté.

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

Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté, com sede no Município
de Abaeté.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2007.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: A Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de

Abaeté tem por finalidade a prática de caridade cristã no campo da
assistência social e da promoção humana, visando especialmente a
manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos
os sexos, em condições de saúde física e mental; a proporcionar-lhes
assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em
condições de liberdade e dignidade, com vistas à preservação de sua
saúde física e mental.

A Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté não
faz distinção de sexo, nacionalidade, cor, ideologia política nem
padrão social ou econômico.

Acrescente-se que essa entidade está em funcionamento há mais
de um ano, não remunera os membros de sua diretoria, sendo seus
membros pessoas idôneas.

Isto posto, e tendo em vista que este projeto de lei está em
consonância com as finalidades a que se propõe, espera-se sua
aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.426/2007
Estabelece diretrizes para a adoção de política de Crédito Ambiental

de Incentivo aos Produtores Rurais e Agricultores Familiares -
Ecocrédito - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Para efeitos desta lei fica criado o Crédito Ambiental de
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Incentivo aos Produtores Rurais e Agricultores Familiares - Ecocrédito.
Parágrafo único - Constitui objetivo do Ecocrédito o incentivo aos

produtores rurais e agricultores familiares para delimitarem dentro de
suas propriedades áreas de preservação ambiental destinadas à
conservação da biodiversidade.

Art. 2º - O produtor rural e o agricultor familiar que declararem essa
área como de preservação ambiental terão incentivo do governo
estadual - o Ecocrédito -, em valor a ser definido pelo órgão
competente, por hectare/ano.

§ 1º - O Ecocrédito poderá ser disponibilizado ao produtor e ao
agricultor familiar seis meses após a área ter sido declarada como de
preservação ambiental.

§ 2º - O recebimento do Ecocrédito ficará condicionado ao envio,
pelo proprietário, de relatório simplificado, em formulário elaborado
pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, contendo descrição
detalhada da área preservada.

§ 3º - Fica facultado ao órgão estadual competente a fiscalização da
área declarada de preservação, sem prévia comunicação, para
verificação das informações prestadas pelo proprietário.

Art. 3º - O Estado definirá, por meio dos seus órgãos competentes,
as áreas prioritárias para preservação ambiental.

Parágrafo único - A área de reserva legal instituída pelo Código
Florestal e as Áreas de Preservação Permanente - APPs - existentes
nas propriedades poderão também gozar dos benefícios desta lei,
desde que indicadas pelos órgãos estaduais competentes.

Art. 4º - O Estado incentivará o reflorestamento de novas áreas com
uso de espécies nativas, garantindo a diversidade, especialmente em
áreas degradadas e de preservação ambiental.

Art. 5º - O produtor contemplado com o Ecocrédito será responsável
pela preservação ambiental de sua área.

Parágrafo único - Constatado qualquer ato doloso que fira o
estabelecido nesta lei, o produtor terá que devolver ao Estado o valor
recebido por meio do Ecocrédito, no prazo de sessenta dias da
notificação do órgão estadual responsável, com as correções devidas,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis, de ordem civil e criminal.

Art. 6º - O proprietário contemplado com o Ecocrédito que objetivar a
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transferência do imóvel em questão fica obrigado a comunicar
expressamente aos órgãos estaduais responsáveis e ao comprador os
compromissos firmados para com o programa.

Parágrafo único - Em caso de transferência do imóvel declarado
como de preservação, todos os direitos e deveres serão assumidos
pelo(s) novo(s) proprietário(s).

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

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: 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 e alternativas que temos para
solucionar os problemas daí decorrentes, além de incentivar a
inclusão voluntária de novas áreas de preservação.

Por isso, pensamos neste projeto de lei em garantir o cumprimento
das restrições de ordem ambiental impostas às propriedades, a partir
da criação de um mecanismo de incentivo à preservação e a
conservação ambiental: o Ecocrédito.

Consoante o art. 186 da Constituição Federal, sobre a função social
da propriedade fica esclarecido que “a função social é cumprida
quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes
requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização
adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente; III - observância das disposições que regulam as relações
de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos
proprietários e dos trabalhadores.”.

Está-se reconhecendo, assim, que o direito de propriedade pode e
deve limitar-se em benefício de uma finalidade superior que mereça
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proteção, que pode advir da lei ou da consciência social.
Considerando o papel imprescindível do proprietário do imóvel na

preservação do ecossistema, apontamos alternativas de incentivo ao
exercício consciente de sua responsabilidade.

Outro aspecto da proposição de lei é o incentivo à recomposição da
flora com espécies nativas, para aqueles imóveis nos quais não existe
cobertura vegetal, numa conjugação de esforços tanto do poder
público como da iniciativa privada que só beneficia os ecossistemas.

Assim, solicito aos nobres Deputados a aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.427/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção Ambiental

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

Proteção Ambiental Verde Gaia, com sede no Município de
Muzambinho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2007.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Entidade sem fins lucrativos, já detentora de título de

utilidade pública municipal, a Associação de Proteção Ambiental
Verde Gaia desenvolve relevante trabalho em Muzambinho,
promovendo a conscientização e a mobilização social para proteger o
meio ambiente e propiciar o desenvolvimento sustentável do
Município, combatendo a degradação ambiental e a poluição em todas
as suas formas, sendo grande a importância da sua atuação naquela
comunidade.

- 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 1.428/2007
Dispõe sobre a proibição da utilização da expressão “a partir de” em
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campanhas promocionais, publicitárias ou propagandas e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibido, no Estado de Minas Gerais, que os

estabelecimentos comerciais utilizem a expressão “a partir de” em
suas campanhas promocionais, publicitárias ou propagandas, para
fins de determinação do preço mínimo de produtos ou serviços.

Art. 2º - O descumprimento dos ditames desta lei sujeitará o infrator
às penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Os valores arrecadados em razão da penalidade prevista no
art. 2º serão destinados ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2007.
Wander Borges
Justificação: Esta proposição visa a proteger o consumidor da

publicidade enganosa, uma vez que a citada prática pode provocar
uma interpretação errônea do valor do item em questão, o que afetará
a decisão do consumidor pela aquisição ou não do produto ou do
serviço.

Interessa analisar que a publicidade não se restringe a mera
informação, apresentando-se como meio de persuasão; portanto a
veiculação de anúncio publicitário não almeja apenas instruir o
consumidor, mas, principalmente, vender o produto ou serviço
anunciado, e a propaganda visa à propagação de princípios,
possuindo um caráter mais ideológico.

Desta forma, o acirramento da concorrência faz com que os
fornecedores de produtos ou serviços utilizem inadequadamente dos
meios publicitários para atrair o consumidor, induzindo-o ao erro.

Ressalte-se que o art. 37, § 1º, da Lei nº 8.078, de 1990, considera
como enganoso qualquer tipo de publicidade que divulgue informação
total ou parcialmente falsa, capaz de induzir o consumidor a erro de
julgamento.

É incontestável que o anúncio de um preço mínimo acompanhado
da expressão “a partir de” acaba por induzir o consumidor a um erro
de julgamento, uma vez que o preço amplamente divulgado não
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condiz com o valor efetivamente cobrado pelo produto ou pelo serviço.
Além disso, é preciso deixar fixado que a legislação consumerista não
considera apenas o consumidor bem-informado, mas também o
desinformado, o ignorante ou o crédulo.

Ante o exposto, requeremos o apoio dos nobres pares para que se
aprove este projeto de lei direcionado à proteção dos consumidores.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.429/2007
Declara de utilidade pública o Centro Integrado de Apoio à Criança

Paulense - CIACP -, com sede no Município de Monsenhor Paulo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Integrado de

Apoio à Criança Paulense - CIACP -, com sede no Município de
Monsenhor Paulo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: O Centro Integrado de Apoio à Criança Paulense -

CIACP -, com sede no Município de Monsenhor Paulo, é uma
entidade civil, sem fins lucrativos, legalmente constituída, que tem por
finalidade, entre outras, profissionalizar, educar, cuidar da saúde e da
proteção de crianças e adolescentes em situação de risco social,
combater a fome e a pobreza, além de desenvolver projetos e
atividades de cunho social, e desportista e de integração dos
assistidos ao mercado de trabalho, com relevantes serviços prestados
à comunidade de Monsenhor Paulo.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida
entidade atende aos requisitos da legislação em vigor, especialmente
da Lei nº 12.972, de 27/7/98, alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.430/2007
Declara de utilidade pública a Associação Arte, Vida e Cultura da

Capoeira - AAVICCAP -, com sede no Município de Guaranésia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Arte, Vida

e Cultura da Capoeira - AAVICCAP -, com sede no Município de
Guaranésia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de agosto de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: A Associação Arte, Vida e Cultura da Capoeira -

AAVICCAP -, com sede no Município de Guaranésia, é uma entidade
civil sem fins lucrativos, legalmente constituída, que tem por finalidade
manter cursos para o aprendizado de instrumentos musicais,
participação em festivais, torneios, encontros de confraternização e
práticas desportivas de capoeira, divulgando as raízes de nossa
cultura e formando cidadãos de bem para a sociedade, entre outras
atividades de cunhos social, educacional e cultural, concorrendo para
a melhoria das condições de vida da sociedade de Guaranésia.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida
entidade atende aos requisitos da legislação em vigor, especialmente
da Lei nº 12.972, de 27/7/98, alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares 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.

REQUERIMENTOS
Nº 899/2007, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja

formulado apelo ao Secretário de Planejamento e Gestão com vistas a
que sejam instalados nos órgãos e repartições da administração direta
e indireta registros mecânicos de protocolo e que se faça a inserção
em sítio da internet do curso dos requerimentos e dos documentos
protocolizados a fim de que possa o requerente acompanhar o
andamento de seu pleito até o final da decisão. (- À Comissão de
Administração Pública.)
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Nº 900/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com Sr. Roberto Simões,
Presidente do Sebrae Minas, pelos seus 35 anos de fundação. (- À
Comissão de Turismo.)

Nº 901/2007, do Deputado Paulo Cesar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o nadador mineiro Rodrigo
Castro por seu brilhante desempenho como atleta da equipe brasileira
da natação e pela conquista da Medalha de Ouro na prova 400 metros
Medley nos Jogos Pan - Americanos 2007. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 902/2007, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
concedido Título de Cidadania Honorária Estadual ao ex-Deputado
Manoel Conegundes da Silva pelos relevantes serviços prestados ao
nosso Estado.

Nº 903/2007, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Senador
Antônio Carlos Magalhães em 20/7/2007. (- Distribuídos à Comissão
de Administração Pública.)

Nº 904/2007, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente do TJMG com vistas a que seja
apresentado o exame analítico da divisão judiciária do Estado de
Minas, estudo utilizado para determinação da ampliação do número
das varas no Projeto de Lei Complementar nº 26/2007. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 905/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à construção de
uma ponte paralela à Ponte do Falcão na rodovia que interliga os
Municípios de Ouro Preto e Ouro Branco, que integra a Estrada Real,
uma vez que a referida ponte data do século XVIII e não tem estrutura
para suportar o tráfego atual. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 906/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Meio Ambiente com vistas à criação da Unidade Regional Colegiada -
URC -, do Alto Paranaíba. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 907/2007, da Comissão de Política Agropecuária , em que solicita
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seja formulado apelo aos Ministros do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior; da Fazenda, da Casa Civil, do Planejamento,
Orçamento e Gestão, das Relações Exteriores, da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, do Desenvolvimento Agrário e à
Confederação Nacional da Agricultura - CNA - com vistas a que seja
renovada a taxa " antidumping " contra o alho importado da China.

Nº 908/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas à
revisão do prazo estipulado nos termos de compromisso de averbação
de reserva legal firmados com produtores rurais da região do
Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba - Padap -, de 6
para 36 meses.

Nº 909/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita
seja encaminhado ofício ao Presidente da Faemg com vistas à
renovação da taxa "antidumping" contra o alho importado da China,
cujo processo se encontra no Departamento de Defesa Comercial -
Decom -, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior.

Nº 910/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Centro de Eventos
ABCZ, em Uberaba, na pessoa do Sr. João Machado Prata Júnior,
pela realização do I Congresso Internacional de Tecnologia na Cadeia
Produtiva da Cana - Concana.

Nº 911/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Agricultura e ao Presidente da
Epamig com vistas a que sejam firmadas parcerias com as
universidades rurais do Estado visando estabelecer um consórcio de
pesquisa e desenvolvimento para o Alto Paranaíba com o objetivo de
promover a produção agropecuária focada em estudos fitopatológicos
relacionados com as principais culturas da região.

Nº 912/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita
seja formulado apelo aos Secretários de Agricultura e de
Desenvolvimento Econômico com vistas à criação de uma Agência
Regional de Desenvolvimento da Agricultura e da Agroindústria na
Região do Alto Paranaíba.

Nº 913/2007, da Comissão de Administração Pública, em que
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solicita seja formulado apelo ao Tribunal de Contas do Estado com
vistas à emissão de parecer sobre a aplicação do art. 58 da Lei nº
11.406, de 28/1/94, e do art. 19 da Lei nº 12.974, de 28/7/98, à
situação dos servidores do Poder Executivo que estejam em
disponibilidade na Assembléia Legislativa de Minas Gerais há mais de
dez anos.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Política Agropecuária e do Deputado Gustavo Valadares.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente, do Trabalho, de Administração Pública, de
Assuntos Municipais e de Educação e do Deputado Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público presente, servidores da Casa, servidores da
imprensa, em um dos primeiros pronunciamentos por mim feitos nesta
Casa, reclamava da situação de abandono de minha querida cidade
natal, Virgolândia, especialmente no que diz respeito à ausência da
pavimentação asfáltica: minha cidade não tinha, e não tem ainda, o
asfalto.

Passados cinco meses, tive a oportunidade, agora nesse recesso,
de visitar a minha querida cidade e não poderia deixar de registrar que
volto dessa visita com muita alegria, pois pude constatar
pessoalmente que as obras para a instalação de asfalto já começaram
por lá.

As máquinas estão em pleno vapor. Finalmente, as cidades de
Virgolândia, de Coroaci e de Nacip Raydan terão, merecidamente, sua
pavimentação asfáltica. Tive oportunidade de visitar as frentes de
trabalho, as empreiteiras que lá estão e voltei muito satisfeito ao ver
que aquela região do Nordeste mineiro, do Vale do Rio Doce passa a
ser contemplada com obras que já deveriam ter sido realizadas há
muito tempo, mas antes tarde do que nunca. Esse é o motivo do
nosso registro e da nossa alegria.

O principal motivo que me traz a esta tribuna para esse
pronunciamento é relatar também a visita que fiz no dia 25 de julho à
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cidade de Dom Joaquim, próxima à nossa querida Conceição do Mato
Dentro. Estive naquela cidade especialmente para participar de uma
palestra promovida pela Mineradora MMX a respeito da construção de
uma mina de minério de ferro e de um mineroduto. Sr. Presidente,
essa palestra foi de fundamental importância por nos revelarem
algumas preocupações. Estavam lá presentes os Prefeitos de
Conceição do Mato Dentro, de Dom Joaquim, de Carmésia. A
população compareceu com grande expressão, assim como as
comunidades de Conceição do Mato Dentro, de Santo Antônio do
Itambé. O “Fórum de Desenvolvimento Sustentável de Conceição do
Mato Dentro” contou com a presença do nosso querido Prof. Gabi
Fernandes, do nosso querido dirigente sindical e dentista Alessandro
Pires, o Leleco.

Essa palestra da MMX traz alguns pontos importantes para o nosso
debate no Plenário desta Casa. Primeiro, existe uma grande questão
sobre a ida da mineradora para aquela região. Parece-me que uma
parte da população está muito satisfeita porque a ida de uma
mineradora para uma região pode, num primeiro momento, gerar
riqueza, renda e postos de trabalho. Porém, outra parte da população
levanta alguns questionamentos, especialmente em relação ao
impacto ambiental que a mineradora poderá causar na área,
especialmente por se tratar de região próxima à nossa querida Serra
do Cipó, área de preservação ambiental, patrimônio de biodiversidade
mundial, um dos únicos com tamanha biodiversidade. Então, uma
parte da população ainda tem muitas dúvidas sobre a dimensão desse
impacto ambiental. Por isso esse debate precisa ser aprofundado para
que possamos saber o que é melhor para a região, para sabermos se
a ida da mineradora não vai causar prejuízos ao meio ambiente e ao
patrimônio natural da região. Acredito que esse seja um debate muito
técnico, e precisamos aprofundá-lo através de órgãos de avaliação
ambiental, tais como o Igam, a Feam e outros órgãos de controle dos
impactos ambientais no Estado. Como essa é uma questão muito
técnica, tenho dificuldade em opinar sobre o benefício da instalação
dessa mineradora naquela região. Esperarei a avaliação dos órgãos
técnicos e a conclusão dos estudos e os relatórios de impacto
ambiental para emitir minha opinião sobre isso.
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Os estudos e o relatório do impacto ambiental, num primeiro
momento, trazem algumas preocupações, como, por exemplo, a
dimensão da cava da mina, a área onde será coletado o minério, o
que pode causar prejuízos ao meio ambiente. Esse é um debate que
está em curso.

O segundo aspecto que acho importante nesse debate, caso essa
mina se instale na região, é que os Municípios de Conceição, Dom
Joaquim, Carmésia, Alvorada de Minas e outros devem começar a
discutir também sobre a importância da luta que Minas Gerais está
travando hoje em defesa do aumento da alíquota da contribuição
financeira sobre as extrações de recursos minerais.

Porque hoje essa contribuição sobre o minério de ferro é somente
sobre 2% do faturamento líquido das empresas, valores que
consideramos ínfimos e muito inferiores ao que deveriam ser, porque
o preço público do minério de ferro, nossa principal riqueza, é muito
aquém, por exemplo, do preço público pago pelo petróleo no Brasil, o
chamado “royalty” do petróleo, que varia de 5% a 10% do faturamento
bruto. Isso faz uma diferença muito grande, e Minas Gerais tem
perdido muito com isso. É importante que esses Municípios também
façam esse debate para que a contribuição financeira sobre os
recursos minerais seja melhorada na sua alíquota e se faça justiça a
Minas Gerais.

O terceiro aspecto mais importante, que considero grave e já
merece o nosso posicionamento, independentemente ou não da ida
da mineradora para lá, diz respeito à transposição do Rio do Peixe. No
projeto original da mineradora, o transporte do minério de ferro
retirado será feito através de um mineroduto, que coletará a água do
Rio do Peixe na cidade de Dom Joaquim e a transportará para o
Estado do Espírito Santo. A preocupação que esse mineroduto nos
traz é que será coletado algo da ordem de 3% a 10% da vazão do rio.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Parabenizo-o pela sua
fala e gostaria apenas de fazer um pequeno adendo: já fizemos uma
primeira reunião na Assembléia Legislativa, pela Comissão de Meio
Ambiente, juntamente com os Deputados Fábio Avelar e Sávio Souza
Cruz, discutindo a questão do mineroduto, que vai de Conceição ao
Rio de Janeiro, num total de 525km, passando por 32 Municípios.



31

No dia 1º de julho estive em Dom Joaquim, onde há uma
preocupação muito grande no que se refere à utilização da água.
Então, o que V. Exa. nos narra força-nos a uma reflexão. Também já
solicitamos uma outra audiência, a ser realizada na cidade do Serro,
trazendo também à lide o pessoal do Ibama, por causa do
licenciamento federal. Na realidade, é um conjunto de atores e
instituições envolvidas no licenciamento desse empreendimento, que
é importante, mas precisa ser avaliado do ponto de vista a que V. Exa.
se refere. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte do nobre Deputado
Wander Borges, um dos Deputados mais entendidos desse assunto
nesta Casa, por ter sido Prefeito de Sabará, cidade histórica e
também mineradora. É justamente nesse aspecto, Deputado Wander
Borges, que a questão da água mais nos preocupa, porque, no projeto
original, a coleta do Rio do Peixe será em torno de 10% da vazão, na
sua origem, correspondendo hoje a 2.500.000 litros de água, por hora,
da cabeceira do rio, que é afluente dos Rios Santo Antônio e Doce.
Isso é muito significativo e pode comprometer o abastecimento de
água de toda a região. Esse número é considerado uma média do rio,
hoje, em seu pleno funcionamento, porque, depois que a mineradora
estiver em funcionamento, estará com a cava da sua mina de coleta
de minério justamente na serra que abastece as nascentes do Rio do
Peixe. Quando a mineradora estiver em funcionamento, o próprio rio
terá diminuída a sua capacidade. Portanto, de 3% a 10% de captação
da água do Rio do Peixe para transposição - é uma verdadeira
transposição -, numa região tão importante para Minas Gerais, é
verdadeiramente preocupante.

Num momento como este, em que tanto se discute a integração de
bacias do São Francisco,  onde  se coletará 1% da água do rio - o que
tem preocupado os mineiros -, imaginem pegarmos de 3% a 10% da
vazão do Rio do Peixe.

Então, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, considero
que esse é um debate de fundamental importância. Em um primeiro
momento, uma vez confirmada a presença da mineradora, que, como
já disse, depende de estudos técnicos, e não vou emitir opinião se
deve ou não ir para aquela região, tenho o convencimento de que a



32

melhor forma de transportar esse minério seria a construção de uma
rede ferroviária. Por que uma rede ferroviária? Porque a rede
ferroviária, além de transportar o minério, poderá transportar outros
produtos dos Municípios e poderá também integrar pessoas, trazer e
levar pessoas, levar turistas para a região. Trata-se de uma região
turística, e a rede ferroviária poderá levar esse grande
empreendimento para lá. Essa rede ferroviária será mera integração
com a malha ferroviária que já existe, diga-se de passagem, desde a
década de 50, na época do saudoso Juscelino Kubitschek, para a
cidade de Guanhães, que fica a pouco mais de 30km. Já havia um
projeto da construção de uma rede ferroviária justamente para o
transporte do minério de ferro.

Quem sabe é um momento importante para fazermos esse debate e,
em vez de construir um mineroduto, construiríamos uma rede
ferroviária na região? É uma forma, aliás, de combatermos o
monopólio da rede ferroviária hoje exercido pela Vale do Rio Doce.
Por meio da sua rede ferroviária, a Companhia Vale do Rio Doce não
permite o transporte de outros produtos que não sejam exclusivos da
Vale do Rio Doce.

Para finalizar, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, a
comunidade levantou um aspecto que considero de fundamental
importância: a Mineradora MMX disse que aproveitará a mão-de-obra
dos trabalhadores da região. Considero essa proposta boa, mas, para
ela ser viabilizada, é preciso dar formação técnica e profissional aos
jovens estudantes da região. E uma formação técnico-profissional não
se faz da noite para o dia, demora, pelo menos, três anos.

Queria aproveitar e fazer um desafio: se queremos valorizar a mão-
de-obra da juventude de Dom Joaquim, de Conceição do Mato Dentro,
de Carmésia e de Guanhães, vamos implementar, de imediato, o
curso técnico profissionalizante que a empresa já tem prometido.
Vamos abrir, imediatamente, a escola do Senai para dar formação
técnico-profissional aos jovens. Mesmo que a mineradora não se
instale lá, esses jovens terão um patrimônio que ninguém tirará deles:
sua formação profissional.

Trago para o Plenário desta Casa esse debate, que está apenas
começando, mas que é de fundamental importância para um Estado
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de nome Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputado Doutor

Viana, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, TV Assembléia, assessores,
meus amigos e minhas amigas, é com renovado apreço que estamos
retornando neste segundo semestre, movidos, mormente e acima de
tudo, pelos interesses maiores do povo de Minas.

Peço a Deus que ilumine os nossos trabalhos, pois, com certeza,
teremos o dever e a honra maior de representar o povo mineiro.

Que as minhas primeiras palavras sejam de parabéns ao caríssimo
colega Deputado João Leite, por ter a sua querida filha Daniela
recebido inúmeras medalhas, três de ouro e uma de bronze.

Sem dúvida alguma, a presença de V. Exa., de sua esposa e de sua
família, para nós mineiros e para seus colegas, foi motivo de muita
alegria e de muita torcida.

Ontem, Deputado João Leite, já registrei isso aqui: que fiquem
gravados nos anais da Casa os cumprimentos à Daniela. Também
faço questão de manifestá-los a V. Exa., pessoalmente, em razão da
satisfação e do apreço que temos pelo ilustre e querido colega
Deputado João Leite. O exemplo dela e também o de outros mineiros,
com certeza, consagraram o espírito público esportivo de Minas
Gerais nesses Jogos Pan-Americanos. Tenho certeza de que essa é a
voz de todos os Deputados neste momento em que V. Exa. está em
processo de ressaca de alegria e felicidade. V. Exa. que sempre foi
um grande vencedor e que hoje recebe a alegria de sua querida filha
Daniela.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, Srs. Deputados, em nome do BSD, gostaria de me congratular
com o nosso companheiro Deputado João Leite pelas medalhas
recebidas por sua filha Daniela, que vem numa esteira de sucesso.

O nosso companheiro João Leite, como Atleta de Cristo, jogador do
Atlético e da Seleção Brasileira, ao lado de sua esposa, Eliana Aleixo,
que também foi medalhista no Pan-Americano de Porto Rico, revela
que o sucesso é de família: o Deputado João Leite no futebol, e sua
esposa Eliana no vôlei. E agora, como árvore boa dá fruto bom, vem a
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Daniela brindar-nos a todos nós, mineiros e brasileiros, com tantas
medalhas de ouro e de bronze. Isso nos toca fundo o coração e nos
deixa extremamente gratificados pelo João, pela Eliana e,
principalmente, pela Daniela.

Outros mineiros, parece-me que foram sete no total, também
obtiveram medalhas, principalmente o nadador Tiago Pereira, que
conseguiu seis medalhas de ouro e uma de bronze. Investindo na
nossa juventude e nos nossos atletas, os resultados são positivos.

Gostaria de deixar consignadas, no oportuno pronunciamento de V.
Exa, as congratulações do nosso BSD ao Deputado João Leite, à sua
esposa e à sua filha Daniela, pelo triunfo que conseguiram nos Jogos
Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Era o que gostaria de deixar
consignado.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Infelizmente, o
pronunciamento de V. Exa. ficará comprometido, dada a importância e
a emoção do momento.

Gostaria de manifestar ao meu querido amigo e companheiro João
Leite toda a felicidade que sentimos neste momento. Quando a sua
filha recebia a primeira medalha, foi com emoção que enviei uma
mensagem a ele, porque conheço a personalidade do João e vi que
ele estava vibrando.

O Deputado João Leite é uma pessoa que mostra que é possível
fazer mudanças, ou mesmo mágica, por meio do esporte. A própria
cidade do Rio de Janeiro se rendeu à magia do Pan-Americano, com
a diminuição dos índices de violência.

Hoje, o Deputado João Leite é um pai orgulhoso e vitorioso, o que
não aconteceu por acaso, dado o investimento da família, do pai e da
mãe, e o incentivo para que a filha deles representasse o nosso país.
Foram muitos meses e até anos longe de casa. Por isso, é necessário
que incentivos como esse sirvam de exemplo para toda a juventude
brasileira.

Muito mais importante do que isso é que os governos se
conscientizem de que o Brasil é um País fantástico, onde é possível
realizar, fazer e mudar.

Isso acontece quando existe o querer.
Então, João, em meu nome, em nome da minha esposa, Cláudia,
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das minhas filhas, dos seus companheiros, de toda a Assembléia e de
todo o povo de Minas, receba as nossas emocionadas homenagens.
Que Deus conserve a sua família bela e bonita, como é. Que você
continue a incentivar outras filhas, outros filhos, outros jovens, para
que o Brasil possa dar essa grande demonstração de competência, de
comprometimento e, acima de tudo, de humildade, que é próprio do
nosso país.

Obrigado, Dalmo, por este momento. Parabéns, João Leite!
O Deputado Fahim Sawan (em aparte) - Deputado Dalmo,

parabenizo-o por seu trabalho, por ter essa lembrança. V. Exa. tem
sido um colega, um parceiro de todos os Deputados desta Casa. Isso
é muito bonito. Sempre preciso e oportunamente, tem-se posicionado
mostrando sua solidariedade e vibrando com a vitória dos seus pares,
dos seus colegas. Assim, parabéns por seu pronunciamento.

Manifesto também a minha alegria, os meus parabéns ao Deputado
João Leite. Quero dizer a V. Exa. que, acima de tudo, nesta vida,
quem planta colhe. De cada semente por você plantada, com certeza,
Deus faz com que, na sua plenitude, floresça o melhor fruto. Está aí o
grande fruto desse casal maravilhoso, você e sua esposa. Suas filhas
trazem essa alegria como filhas e, agora, trazem alegria a todo o
Brasil.

Sua filha, bem como tantos outros mineiros que foram ao Pan e
trouxeram suas medalhas, é um orgulho para todos nós, mineiros.

Quero dizer que o mineiro fez bonito no Pan-Americano. Foi até lá,
como o nosso maratonista, saindo às vezes até como azarão. Mas a
persistência mostra que nem sempre os favorecidos, que saem na
frente, vencerão. Ele nos deu mostras, também, de que não existe
ninguém imbatível nessa vida. Há a humildade, a persistência e o
trabalho.

Deputado João Leite, V. Exa. está começando a colher o que tem
plantado. Que Deus abençoe sempre você e sua família. Muito
obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado a V. Exa. pela
lembrança.

Tenha a certeza, Deputado Fahim Sawan, de que, ao homenagear a
Daniela e o Deputado João Leite, queremos homenagear todos os
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atletas mineiros.
Não poderia haver um exemplo maior como esse do Deputado João

Leite e de sua filha, por tudo que V. Exa., Deputado Fahim Sawan,
manifestou. Realmente, quem planta colhe. O Deputado João Leite é
uma figura excepcional nesta Casa. Guardamos dele, nos nossos
corações, as melhores recordações. Hoje, sem dúvida alguma, é o
alvo maior das nossas homenagens carinhosas por tudo que está
vivendo nesses dias maravilhosos.

Com muito prazer, concedo aparte ao caríssimo amigo, Deputado
João Leite, o papai coruja do Pan.

O Deputado João Leite (em aparte) - Estou escalado como papai
coruja.

Agradeço a manifestação, Dalmo, que V. Exa. faz da tribuna da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Da mesma forma, agradeço
as manifestações de todos os Deputados, representados aqui pelos
Deputados Ademir Lucas, Carlos Pimenta, Fahim Sawan, e por todos
os colegas que me cumprimentaram.

A vitória é da Daniela, por sua perseverança como atleta. Isso é
muito importante na vida do atleta, pois ela encontrou muitas
dificuldades, muitas resistências no caminho, que é próprio do
esporte, mas demonstrou essa perseverança. Todos os atletas
encontram dificuldades e sofrem de alguma forma alguns
preconceitos. Vemos que eles vencem essas barreiras, bem como o
esporte.

Essa manifestação da Assembléia de Minas, com uma pauta, com
comissões funcionando, é essencial. V. Exa. é um Deputado
importante nesta Casa, Presidente de uma das mais relevantes
comissões.

Recebo sua manifestação como sendo ao esporte de Minas Gerais,
que é tão importante, que faz parte da economia e da auto-estima do
Estado de Minas Gerais, que agora tem alguns campeões pan-
americanos na natação e na maratona, como Franck Caldeira. É
interessante que se fale que é campeão de Sete Lagoas, o nome das
cidades de Minas Gerais. Eles venceram.

O Deputado Wander Borges está reclamando porque Sabará
também teve seu medalhista, assim como Nova Serrana. O pessoal
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começa a cobrar. Como o esporte é importante para o Estado em
todos os sentidos! Que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais reserve esse tempo para reverenciar nosso esporte, mostrar
seu compromisso com o esporte. Esse compromisso tem-se traduzido
até nos documentos encaminhados a esta Casa. Temos o projeto
estruturador do esporte em Minas Gerais graças à Assembléia
Legislativa. Foram os Deputados desta Casa, coordenados pelo
Deputado Ivair Nogueira, Presidente da Frente Parlamentar do
Esporte, que fizeram essa emenda. Depois, houve várias ações no
último ano, a partir da Frente Parlamentar do Esporte.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, esperamos que, após essa sua
manifestação, continuemos juntos apoiando o esporte e criando,
efetivamente, o orçamento para o esporte em Minas Gerais. Aí
poderemos ter outros como Franck Caldeira, mais representantes do
nosso Estado ganhando medalhas e indo para os Jogos Pan-
Americanos e para as Olimpíadas.

Agradeço-lhe por conceder-me o aparte e pela sua manifestação
dessa tribuna, em que homenageia minha filha Daniela, hoje filha de
todos os mineiros. Sempre lhe digo que ela representa as meninas do
nosso país, porque esse é um esporte feminino. Tive oportunidade de
ir a uma apresentação da Seleção Brasileira no Espírito Santo, onde
acontecia um torneio de todas as escolas municipais de Vila Velha.
Fiquei impressionado ao ver como trabalham a auto-estima das
crianças, desde a feitura do coque e da maquiagem para se
apresentarem.

Portanto, agradeço a homenagem que V. Exa. fez, dizendo que a
Daniela é tão responsável que nem veio para casa, pois já está em
Vitória treinando. Proximamente, viajará para o mundial, e espero que
o Brasil consiga sua vaga na Olimpíada de Pequim, e que ela esteja
lá, representando Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - V. Exa. é merecedor.
O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Queremos aliar-nos a toda

essa alegria do Legislativo pelo sucesso da filha do colega, Deputado
e amigo João Leite. Nós, pais, renovamos e revivemos nossa alegria
no sucesso e no êxito de nossos filhos. Acabamos projetando muito
das energias amorosas que carregamos nessa relação com os filhos.
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Nada mais merecido, tanto para a Eliana e para o João quanto para a
família. E para nós, mineiros, é um orgulho muito grande que o
Legislativo se volte em um momento desses para homenagear um
colega que tantos méritos tem na atividade esportiva. Estou junto de
vocês e de todos os parlamentares neste momento de alegria.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado. Sr. Presidente, gostaria
de fazer algumas considerações neste momento importante em que
estamos reiniciando o segundo semestre. Hoje, nossa Comissão de
Justiça já fez sua primeira reunião às 9h30min. Gostaria de fazer um
agradecimento muito especial aos nossos colegas da Comissão -
Deputados Sebastião Costa, Neider Moreira, Hely Tarqüínio, Delvito
Alves, Gilberto Abramo e Sargento Rodrigues - pela maneira com que
a Comissão conduziu o primeiro semestre dos destinos do Parlamento
mineiro.

Faço muita questão de relatar que designamos 1.359 projetos e
relatores; aprovamos 592 proposições pela constitucionalidade, 250
pela inconstitucionalidade, 254 em diligência e 50 projetos foram
retirados de tramitação. Esse foi um momento importante da nossa
Comissão, sem dúvida alguma um grande avanço de trabalho. Tenho
certeza de que este segundo semestre será tal qual o primeiro, com
muito trabalho e dedicação dos nossos Consultores e assessores e da
nossa Comissão de Justiça.

Sr. Presidente, gostaria da concessão de mais 1 minuto para
manifestar o nosso agradecimento ao Governador Aécio Neves em
favor da Defensoria Pública. A nossa Assembléia, em tantas
oportunidades, abriu a discussão, recepcionou os Defensores e
participou da greve, ouvindo inúmeros Defensores, entre eles o
Presidente da Adep e o nosso Defensor-Geral, que buscavam junto ao
governo a melhoria dos seus salários.

Felizmente, o Governador, pela sua sensibilidade, estabeleceu o
piso para início de carreira em R$6.580,00 e para a Classe Especial
em R$10.000,00. Tenho certeza de que essa não foi apenas uma
grande vitória da Defensoria Pública, mas também deste Parlamento,
porque todos nós, Deputados, manifestamo-nos solidariamente nesse
projeto da Defensoria Pública. Todas as vezes que fomos solicitados,
agimos proativamente, fosse para realização de audiência pública,
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fosse para acolher a presença dos Defensores.
A greve foi finalizada. E tenho certeza de que devemos agradecer

muito ao nosso Governador por sua sensibilidade e, acima de tudo,
por restabelecer a preocupação e demonstrar maior interesse com os
incansáveis Defensores Públicos.

Parabenizo o Dr. Eduardo, o Dr. Leopoldo e todos os que
conduziram esse projeto, particularmente por essa solução que, em
boa hora, o Governador apresentou definitivamente. Parabenizo
também o Deputado Doutor Viana, que muito contribuiu para essa
solução. Manifesto aqui os agradecimentos ao Líder do Governo,
Deputado Mauri Torres, ao Presidente desta Casa e a todos os
Deputados que também foram ao Palácio, cobraram ações por meio
da participação nas audiências públicas e recepcionaram aqui os
nossos Defensores.

O momento é de muita alegria, pois temos o que festejar: o
cumprimento da palavra do nosso Governador com a classe da
Defensoria Pública, que é tão valorosa, aguerrida na defesa dos mais
necessitados, daqueles que buscam justiça nas nossas comarcas.

Parabéns, Defensores Públicos, por essa grande vitória, que
também é do governo e da Assembléia Legislativa! Muito obrigado.

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, inicialmente, quero cumprimentar o Deputado João Leite,
a Daniela, a Eliana, enfim, toda família que honrou o esporte mineiro e
brasileiro. Isso não poderia ser diferente numa família de pessoas tão
dignas e da qualidade de esportistas como o João Leite e a Eliana. E,
agora, os seus filhos trilham esse bonito caminho. Portanto, somo-me
às congratulações.

Sr. Presidente, nesse período de curto recesso de alguns dias,
aproveitei o tempo para fazer um exame, um estudo mais apurado
sobre o Orçamento do Estado de Minas Gerais e a sua execução no
primeiro semestre, a partir dos dados do Sistema Integrado de
Administração Financeira - Siafi -, que são públicos, colocados à
disposição pelo próprio governo do Estado.

Fiz uma análise da execução dos 33 programas estruturadores no
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primeiro semestre e um relatório completo dessa execução: programa
e fonte de cada uma dessas ações que integram os 33 programas
estruturadores. Tudo foi feito junto à assessoria técnica do Bloco PT-
PCdoB e, junto à área da criança e do adolescente, foi feita a análise
da execução orçamentária do chamado Orçamento Criança, que é
mais complexo.

São vários documentos. Inscrevi-me hoje, mas talvez precise de
mais duas ou três reuniões ordinárias para fazer essa análise
completa.

Pelo tempo de que disponho hoje, farei uma análise mais sucinta da
execução dos 33 programas estruturadores no primeiro semestre,
lembrando que a característica do programa estruturador é ser
prioritário. De tudo que se faz no Estado, esses são considerados os
programas prioritários.

Infelizmente, a projeção não será tecnicamente adequada, razão
pela qual farei uma leitura. Antecipo dizendo que, dos 33 programas
estruturadores, a média de execução foi de 24,17%, quando era de se
esperar que, até o meio do ano, o governo executasse, no mínimo,
50% do seu Orçamento.

Dos 33 programas estruturadores, apenas 3 ultrapassaram a média
de 50%, ou seja, 30 projetos estruturadores prioritários do governo
tiveram execução orçamentária inferior a 50%. Farei leitura para
fornecer dados comparativos aos Deputados, para que tenham uma
visão, projeto por projeto, dessa execução orçamentária.

Agrominas: Agregação de Valor, Rastreabilidade e Certificação de
Cafés em Minas Gerais, 6,55%; Ampliação de Vagas e Modernização
da Gestão do Sistema Prisional, 22%; Arranjos Produtivos Locais -
para estimular a geração de renda em Minas -, 1,17%; Centro
Administrativo, 17%; Choque de Gestão - Pessoas, Qualidade e
Inovação na Administração Pública, 10,64%; Circuito Cultural Praça
da Liberdade, 2,99%; Corredores Radiais de Integração - uma
péssima execução -, 0,57%, talvez uma das menores execuções;
Empresa Mineira Competitiva - uma alta execução -, 75,98%.

Quanto à energia elétrica para o Noroeste mineiro, realizado pela
Cemig, essa informação não foi disponibilizada pelo Siafi. Estrada
Real, 11,68%; Gestão Ambiental, 15,74%; Inclusão Digital, 1,28%;
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Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas, 9,57%; Infra-Estrutura
de Transportes, acima da média, 54%; Infra-Estrutura de Transporte
do Triângulo - Alto Paranaíba, 20%; Lares Geraes, programa de
habitação do Estado, 10,89%; Melhoria e Ampliação do Ensino
Fundamental, 23%; Minas Esporte, 21,60%; Minas sem Fome,
segundo dados disponíveis, 1,32%. Há que apurar melhor a execução
da Emater, não disponível, o que pode fazer aumentar esse nível de
execução.

Modernização da Fazenda Estadual, 11%; Parceria Público-Privada,
0,60%; Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários, o Pró-
Acesso, 15,70%; Plataforma Logística, 4,97%; Pró-MG - Programa de
Recuperação e Manutenção da Malha Viária, 28%; Programa de
Combate à Pobreza Rural, execução acima, 57% - esse é um dos 3,
entre os 33, que estão acima do que deveriam estar; Programa do
Primeiro Emprego, 11%; Projeto Jaíba, 10,45%; Redução da
Criminalidade, 19%.

No Regionalização da Saúde, tivemos 34%; na Revitalização do São
Francisco, 22%; no saneamento, estão disponibilizados nos dados da
Copasa, no Saúde em Casa tivemos 19,26%; e na Universalização e
Melhoria do Ensino Médio, 27%. Do total de R$3.000.000.000,00
disponíveis para os programas estruturadores, apenas
R$748.000.000,00 foram realizados. Um total de 24,17% do que
deveria ter sido executado. No mínimo, se fosse seguir a progressão
dos meses do ano, deveríamos ter uma execução média de 50%.

Sr. Presidente, levanto esses dados até para iniciarmos um
processo de acompanhamento dos programas neste ano de 2007.
Cada um desses programas tem a sua lógica e gerência próprias.
Portanto, devem ter os argumentos próprios de execução
orçamentária tão baixa.

Eu até aqui adianto porque, daqui a pouco, poderá vir um Deputado
da base do governo para dizer que a execução do governo federal
também é baixa. Quero dizer que somos Deputados Estaduais de
Minas Gerais. Nossa preocupação hoje deve ser apenas com o
Orçamento do Estado.

Há programa com 0,5% em 100%. É lógico que pode haver
programas que dependem de transferência de recurso. Mas isso está
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aqui. Há um relatório, com programa por programa. Na outra vez em
que trouxe os dados já houve aquele argumento fácil de que o
governo federal também não teria repassado.

Tenho essa execução orçamentária aqui por fonte. Quando a fonte é
a transferência, a execução às vezes é mais alta do que quando a
fonte é recurso próprio do Estado. Esse acompanhamento da
execução orçamentária é um trabalho muito sério que a Assembléia
pode e deve fazer para ajudar o governo.

Pode haver algum problema de gestão em alguns programas. Pode
haver programa em que houve atraso de licitação, no caso de obra.
Pode haver algum programa que dependa de licenciamento
ambiental. Pode também haver programa que dependa de recurso de
convênio que não tenha sido ainda acertado.

Tudo isso é possível de acontecer. Não estou fazendo uma análise
definitiva de terra arrasada, de incompetência na gestão dos 33
programas estruturadores do Estado. O fato é que quando
percebemos a execução de áreas em que o recurso é vinculado,
principalmente na saúde e na educação, a média aumenta um pouco.
Já quando saímos dos programas estruturadores e fazemos a análise
do orçamento global, é diferente.

Por exemplo, o Orçamento Criança atinge de 12% - e se
calcularmos o orçamento indireto - a 17% do conjunto do Orçamento
do Estado. Até o meio do ano, temos uma média de 43% de execução
orçamentária, bem próximo do que deveria ser. A análise pura e
simples do Orçamento Criança é mais positiva do que a dos projetos
estruturadores.

Mas por quê? Quando analisamos as áreas de educação e da
saúde, onde se concentram os investimentos de atenção na área da
criança, como são recursos que exigem a vinculação, no caso, a
execução é alta. Quando analisamos as áreas da cultura, da
cidadania e da assistência social, no Orçamento Criança, verificamos
que o recurso é mais baixo. Isso acontece porque o recurso não é
vinculado.

Quando olhamos o conjunto orçamentário, temos as despesas de
pessoal que são pagas, mês a mês, o que eleva o nível de execução
orçamentária. Quando fazemos a análise das emendas - eu gostaria
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de saber como anda a execução orçamentária das emendas dos
Deputados. Não trouxe esse dado. Trouxe apenas dados das
emendas populares.

Deputado Domingos Sávio, concederei aparte, com o maior prazer,
a V. Exa., mas antes quero concluir o meu raciocínio inicial.

O nível de execução orçamentária das emendas populares é de
12,89%, estando abaixo da execução orçamentária média que é de
24% dos estruturadores. Está abaixo ainda dos 43% do Orçamento
Criança.

Imagino  que as emendas parlamentares estejam abaixo desses
12% - pelo menos as que foram apresentadas pela Oposição; não sei
as da base do governo. Como o conjunto das emendas é um pedaço
do Orçamento, o mais importante neste momento é a execução dos
projetos estruturadores, que são os prioritários e tiveram 24,17%.
Esses são dados do Siafi, portanto oficiais, trazidos pela competente
assessoria técnica do Bloco PT-PCdoB.

- No decorrer deste pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Obrigado, Deputado
André Quintão. Quero contribuir para este debate. De fato, todos
devemos acompanhar a execução orçamentária dos nossos
Municípios, do Estado e do governo federal. Afinal de contas, o
Orçamento nada mais é do que o dinheiro do povo, que precisa ser
bem aplicado, para que ele receba de volta os benefícios, frutos do
seu próprio esforço e trabalho.

Gostaria de fazer algumas ponderações. Ao analisar a aplicação
orçamentária do governo do Estado, talvez V. Exa. não tenha levado
em consideração alguns aspectos que precisam ser considerados. V.
Exa. diz que, ao analisar a folha de pagamento, a despesa com
pessoal, verifica um gasto que obedece a um cronograma lógico de
execução mensal. Isso não é observado em todas as outras rubricas,
o que é natural.

Deputado André, fui Prefeito e sei como se executa um orçamento.
V. Exa. também conhece bem essa matéria. Gostaria apenas de
ressaltar que a execução orçamentária, ao envolver programas, obras,
ações e serviços do governo, vincula-se a uma série de atividades que
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podem, no primeiro semestre, ocupar-se da licitação, da organização
de determinadas ações. E, efetivamente, a liquidação, o pagamento
acaba-se acumulando no segundo semestre. É óbvio que há um
volume maior de execução orçamentária de algumas rubricas no
segundo semestre. Não fosse assim, provavelmente o governo federal
não teria como explicar a manchete de hoje do jornal “Folha de S.
Paulo”, ao divulgar que foram aplicados, em média - e é assustador -,
apenas 10% do Orçamento.

Antes de entrarmos em recesso, li um material retirado do Siafi por
volta do dia 20 de julho ou um pouco antes, provavelmente dia 17, que
dizia que o governo federal havia aplicado, até o início do mês, 0,02%
na rubrica de política de direitos humanos, 5% nos investimentos em
rodovias federais, 15% em segurança de tráfego aéreo - infelizmente,
li isso no dia seguinte ao terrível acidente em Congonhas.

Portanto, Deputado André, é preciso que a análise seja feita, e
parabenizo V. Exa. No que diz respeito ao trabalho em prol das
políticas públicas de apoio à criança - V. Exa. sabe que também
participo da Frente Parlamentar de Defesa da Criança e do
Adolescente ao seu lado e de tantos outros Deputados -, estaremos
juntos cobrando, propondo e contribuindo para que o governo
efetivamente não apenas execute o Orçamento previsto, mas pratique
políticas públicas adequadas para esse segmento. Mas é preciso
haver ponderação, para não corrermos o risco de passar uma imagem
e idéia ao espectador de que o governo está parado. E, na verdade,
não é o que ocorre em Minas Gerais, onde o governo Aécio Neves
tem feito um trabalho sério, inovador e que, certamente, ao final deste
ano, demonstrará isso por meio de números. Obrigado, Deputado
André Quintão.

O Deputado André Quintão - Parece que o tempo se esgotou.
Portanto, neste momento final, gostaria de dizer que estamos apenas
iniciando um debate, porque há inúmeras tabelas, cada programa
estruturador tem uma lógica interna, alguns dependem de recursos
transferidos e outros não.

Acredito que os argumentos apresentados pelo Deputado são
válidos apenas para algumas áreas. Algumas não têm obra física, não
dependem de licitação.
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Isso deve ser questão de gestão. Há ainda a execução orçamentária
por fonte, que dependeu de convênio, de recurso próprio do governo.
Estou com todos esses dados.

Nosso objetivo é trazer o governo para esse debate a fim de
sabermos como está a qualidade da gestão em Minas Gerais,
principalmente na área social. Creio que isso é o mínimo que a
Assembléia Legislativa pode e deve fazer, principalmente nós, do
Bloco PT-PCdoB, que integramos a Oposição nesta Casa. Fazemos
questão de discutir o Estado de Minas Gerais. Também é muito
importante discutir a execução orçamentária do governo federal, que
depende muito dos Estados e Municípios no que se refere à
transferência e ao repasse de recursos.

Hoje é o primeiro dia de retorno, e teremos a oportunidade de
discutir programa por programa. Há programas com 0,5%, 1% de
execução orçamentária. Com a competência dos Deputados da base
de governo, travaremos um bom debate nos próximos dias. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
profissionais da imprensa, pessoas que trabalham no dia-a-dia da
informação, telespectadores que acompanham as atividades deste
Parlamento por meio da TV Assembléia, senhoras e senhores, há
alguns dias, coletei dados para, nesta oportunidade em que se
reiniciam os trabalhos legislativos, aqui fazer um comentário sobre um
assunto que, na minha avaliação, é de palpitante atualidade.
Acompanhei os colegas que vinham homenageando e reconhecendo
o valor e o trabalho da filha do ilustre Deputado João Leite. O assunto
que abordarei tem muito que ver com o futuro de nossos atletas, que
dependerão dos nossos aeroportos para participar das olimpíadas.

O País está no ar, perplexo, diante da inoperância do governo
federal, que vem demonstrando não haver muitas pistas onde ele
poderia pousar. Numa cruel metáfora com os desmandos do setor
aéreo brasileiro, mostra que está desorientado, falta-lhe percepção
para resolver questões que, às vezes, poderiam ter soluções rápidas e
simples.

Nessa linha de raciocínio, lembro-me do Aeroporto de Confins e
também do Aeroporto de Goianá, cujo funcionamento até hoje nem
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sequer foi autorizado, com a vocação extraordinária para o transporte
de carga. Associando a esse raciocínio, também posso valorizar a
disposição e, sobretudo, a visão que o governo de Minas teve quando
construiu a Linha Verde, facilitando o acesso de pessoas ao Aeroporto
de Confins.

Há cerca de um ano, por exemplo, o Comandante José Afonso
Assumpção, com a autoridade que lhe confere sua experiência
profissional e empresarial, sugeriu que Confins passasse a operar
como um centro distribuidor de vôos, idéia aplicada nos Estados
Unidos, com sucesso, nas cidades de Atlanta e Dallas, longe,
portanto, da Capital desse país, o que ajudou a racionalizar as rotas
para Nova Iorque e outros centros desse próspero país.

Além de já possuir infra-estrutura adequada para isso, as recentes
obras da Linha Verde, como disse e repito, reiteram, de modo
decisivo, a vocação de Confins para aliviar o caos aéreo dos Estados
vizinhos. Insistir com os aeroportos das grandes cidades do Rio de
Janeiro e de São Paulo é, naturalmente, dar oportunidade para o azar,
como vem ocorrendo nos últimos dias e aconteceu recentemente no
aeroporto em São Paulo.

Por sua privilegiada geografia e pela capacidade técnica dos seus
terminais, Minas terá, ainda, outras opções utilizáveis. Refiro-me ao
Aeroporto de Goianá, próximo a Juiz de Fora, com sua pista de
1.600m, 60m de largura e conexão terrestre rápida com o Rio -
apenas 2 horas de carro - e outras regiões a ela ligadas, como as
BRs-040, 116 e 262, e cuja utilização em larga escala está a depender
de uma tardia homologação da Anac.

Abordando esses temas, quero fazer um raciocínio para o momento.
Estão falando com insistência na construção de um aeroporto em São
Paulo. Ora, se há essa demora para homologar o aeroporto da cidade
de Goianá, na Zona da Mata, que tem quase cinco anos de
construído, presume-se que, para construir um novo aeroporto e
homologá-lo, precisaremos, naturalmente, de 15 a 20 anos.
Precisamos ter uma solução rápida para a questão, e, nesse aspecto,
Minas Gerais oferece condições propícias, porque se preparou para
isso, embora não desejasse tais tragédias em outros Estados da
Federação. Mesmo assim se preparou, facilitando o acesso a Confins,
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que propicia uma infra-estrutura que satisfaz e atende às
necessidades e poderá ser transformado em um centro distribuidor de
vôos, caso haja vontade do governo federal em resolver a questão em
curto prazo.

A urgência do assunto e a previsão de duplicação da demanda
aérea em quatro anos não nos permitem esperar outros 10 ou 15
anos, no mínimo, na busca de uma solução, pela conclusão de um
novo aeroporto paulista, e muito menos correr o risco de ver essa
esperança diluir-se diante da fugaz retórica do governo da União.

Na direção oposta a esse vazio, agiu mineiramente o Governador
Aécio Neves, em nosso Estado, facilitando o acesso a Confins e
permitindo, assim, que hoje, caso haja por parte das autoridades
federais disposição de enfrentar o problema para buscar solução,
Minas possa oferecer essa alternativa para o governo federal e para o
País como um todo.

Na mesma linha de raciocínio, uma integração aérea regional no
terminal da Pampulha continuará... E quero registrar que a Infraero
manifestou o desejo de construir mais uma pista na Pampulha, mas
isso foi corajosamente rejeitado pelo governo de Minas, porque seu
desejo e prudência sugerem manter o Aeroporto da Pampulha como
um elo de integração regional, já que, por parte do governo do Estado,
há a disposição de dotar, até o final do mandato, 250 cidades do
interior de Minas com aeroportos, como aconteceu recentemente na
progressista cidade de Manhuaçu.

Mas, ao abordar esse tema, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
fazer um alerta: não se encontra solução com proselitismo; solução de
governo encontra-se com ação concreta. E ação concreta não é
aquela que vai reparar os danos às vítimas, porque não há nada que
repare esses danos, não há valor pecuniário que devolva a
tranqüilidade, o entusiasmo e a alegria àquelas famílias das vítimas
dessa tragédia. Solução de governo é uma ação prévia e
determinada, com projetos, planejamento e, sobretudo, determinação.
Não se pode tratar um assunto importante como esse e de tamanha
relevância fazendo, dois ou três dias após uma tragédia, uma
homenagem dando medalhas por bons serviços prestados, como
aconteceu em Brasília, fato amplamente divulgado pela imprensa.
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Quais são os serviços? O que pensa ou quer o governo federal para
tratar de um assunto de tamanha relevância?

Concedo aparte ao Deputado João Leite, para depois concluir o meu
raciocínio.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Sebastião Costa, V.
Exa. faz nessa tribuna um discurso sobre um tema que, neste
momento, interessa a todos os brasileiros; aliás, até esperava que
fosse tratado nesta tarde, ou seja, que falássemos sobre ele e
abordássemos a situação da infra-estrutura brasileira. V. Exa. falou
sobre a infra-estrutura aérea, dos aeroportos e da segurança dos
nossos vôos. É interessante que anteriormente o Deputado Domingos
Sávio trouxe os números da segurança aérea brasileira, de execução
orçamentária, que é pífia. Isso interessa ao Brasil todo. A Assembléia
Legislativa de Minas Gerais deve falar da execução orçamentária da
segurança aérea do País.

V. Exa. falou sobre a infra-estrutura das nossas estradas. O Brasil
está chocado com a morte de 200 brasileiros num acidente aéreo.
Todavia, nesse período, já tivemos 600 mortes nas nossas estradas.
Saiu agora o número assustador de mortes em Minas Gerais, dos
25% da malha rodoviária federal no Estado. Não só Minas Gerais,
mas todo o Brasil está chorando os mortos nesse acidente aéreo e
nos acidentes ocorridos nas nossas estradas.

V. Exa. fala muito bem sobre essa questão. Além disso, lembra
como Minas Gerais tratou tão bem dela ao levar os vôos para Confins,
que possui uma pista de 3.000m, um sítio aeroportuário adequado,
com espaço de saída para as aeronaves no caso de algum acidente;
retirou-os da Pampulha, apesar de uma pista de 2.300m e mais
espaço do que Congonhas. Minas Gerais tratou isso com seriedade.
Todos nós agora reconhecemos o que fez o Governador Aécio Neves
e o que V. Exa. aborda na tribuna, levantando essa questão com tanta
propriedade. Saúdo o seu esforço para que tivéssemos em
Manhuaçu, mais precisamente em Santo Amaro, o nosso aeroporto,
que é tão importante para a nossa região exportadora de grãos e de
café. A região agora tem o seu aeroporto para os grandes negócios.

Parabéns pelo pronunciamento, aliás, é o pronunciamento do dia
que a população de Minas Gerais aguardava. Agradeço-lhe o espaço
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para manifestar-me neste tão importante discurso.
O Deputado Sebastião Costa - Deputado João Leite, obrigado. Sei

que é uma pessoa de elevado espírito público. Naturalmente,
esperava que viesse de V. Exa. uma manifestação como essa, já que
tem enorme sensibilidade para as questões de interesse de Minas
Gerais e do Brasil.

Em respeito ao Deputado Fábio Avelar, consulto o Sr. Presidente
Deputado Doutor Viana se poderia conceder-lhe aparte, já que o meu
tempo está-se esgotando.

Deputado Fábio Avelar, é um prazer ouvi-lo neste momento.
O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Sebastião Costa,

gostaria também de cumprimentá-lo nesta tarde por trazer à tona
assunto tão importante, que, na realidade, comoveu a nós, brasileiros,
como um todo. Faço referência a esse assunto dos aeroportos. Queria
dar aqui o meu testemunho sobre o que representa uma vontade
política para enfrentar os problemas.

Há aproximadamente quatro anos apresentei nesta Casa um
requerimento para que se criasse uma comissão especial dos
aeroportos. Tive o privilégio de ser o seu relator. Nessa oportunidade,
durante aproximadamente um ano de trabalho, escutamos nesta Casa
todas as pessoas ligadas aos diversos segmentos da aviação e da
sociedade como um todo. Tivemos aqui depoimentos
impressionantes, principalmente de pilotos aposentados que sempre
levantavam a questão do risco do aeroporto da Pampulha, no
momento em que o governo federal, em conjunto com o Município de
Belo Horizonte, pretendia fazer uma reformulação total desse
aeroporto. Graças a Deus isso não foi à frente.

Gostaria de dizer que naquela época, durante esse debate, ficou
claro que a vontade do governo é muito importante. Em todos os
nossos debates, sentimos que o único aspecto que impossibilitava,
segundo as autoridades da época, a revitalização do Aeroporto de
Confins era a acessibilidade desse aeroporto, o que foi enfrentado
com rapidez pelo governo Aécio Neves.

Neste momento em que estamos consternados, poderíamos
também dizer que, naquela época, já se levantava a possibilidade de
transformar o Aeroporto de Confins em um aeroporto “hub”. Durante
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todo esse tempo, não vimos sequer uma ação, por menor que fosse,
do governo federal e da Infraero nesse sentido. Entendemos que a
tragédia ocorrida no País traz novamente a todos essa possibilidade
de reflexão. Sabemos que o Aeroporto de Confins atende a todas as
exigências para transformar-se nesse aeroporto. Aliás, há a
possibilidade de sua pista ser duplicada, o que, no nosso
entendimento, resolveria de uma maneira definitiva a questão. Só
esperamos, Deputado Sebastião Costa, que não tenhamos outro
acidente para, então, alertar as nossas autoridades.

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço ao Deputado Fábio Avelar.
Compreendo e conheço o trabalho de V. Exa. nesse sentido, até
mesmo as sinalizações dadas por aquela comissão especial.

O que acontece hoje, Deputado, é que, no governo federal, a
responsabilidade fica sendo jogada de um para outro, de Herodes a
Pilatos, de Pilatos a Herodes, e a coisa não se concretiza. Por isso eu
digo: todo problema adiado é problema agravado. A crise está só se
agravando por falta de uma ação concreta. 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.

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 907 a 912/2007, da Comissão de Política
Agropecuária, e 913/2007, da Comissão de Administração Pública.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Meio
Ambiente - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 18/7/2007, do
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Projeto de Lei nº 941/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e do
Requerimento nº 865/2007, do Deputado Wander Borges, com a
Emenda nº 1; do Trabalho - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em
18/7/2007, dos Projetos de Lei nºs 1.197/2007, da Deputada
Rosângela Reis, 1.211/2007, do Deputado Bráulio Braz, 1.234/2007,
da Deputada Rosângela Reis, 1.258/2007, do Deputado Gilberto
Abramo, e 1.272/2007, da Deputada Elisa Costa; de Administração
Pública - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 18/7/2007, dos
Requerimentos nºs 830/2007, do Deputado Fahim Sawan, 831/2007,
do Deputado Inácio Franco, e 855/2007, do Deputado Ademir Lucas;
de Assuntos Municipais - aprovação, na 10ª Reunião Extraordinária,
em 18/7/2007, dos Requerimentos nºs 829/2007, da Deputada Ana
Maria Resende, 861/2007, do Deputado Fábio Avelar, e 866/2007, do
Deputado Weliton Prado; e de Educação - aprovação, na 17ª Reunião
Ordinária, em 18/7/2007, do Projeto de Lei nº 1.245/2007, do
Governador do Estado (Ciente. Publique-se.).

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

Agropecuária em que pleiteia seja encaminhado ofício ao Presidente
do Conselho Deliberativo do Sebrae-MG, solicitando o
estabelecimento de um arranjo institucional que permita a criação de
uma Agência Regional de Desenvolvimento da Agricultura e da
Agroindústria na região do Alto Paranaíba. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Gustavo Valadares solicitando que o
Projeto de Lei nº 471/2007 seja distribuído à Comissão de Transporte.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1º, transferi-la ao Deputado André Quintão. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra,
o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Obrigado, Sr. Presidente, Deputado
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Doutor Viana. Retorno a este Plenário exatamente para continuar as
considerações a respeito do processo de acompanhamento do
Orçamento do Estado. Queria aqui já reiterar a importância desse
trabalho. Desde a Constituição de 1988, temos um ciclo orçamentário
composto pelo PPAG - prioridades de quatro anos -, pela LDO, pela
Lei Orçamentária Anual e pelo PMDI, no caso mineiro. E um dos
trabalhos mais importantes do Poder Legislativo deve ser exatamente
o de acompanhar a execução do Orçamento, pois a execução
orçamentária revela a intensidade da ação do poder público e sua
prioridade - e é o recurso do contribuinte que está sendo gasto. O
acompanhamento da execução orçamentária é um dos indicadores de
eficiência de um governo.

Evidentemente, além da execução orçamentária, temos que avaliar
os resultados: se as metas estão sendo atingidas, se os resultados
estão interferindo na qualidade de vida das pessoas. Não basta
executar ou gastar o Orçamento, tem-se que executar bem, atingir as
metas, ter efetividade, além da própria eficiência. Dessa forma, retomo
aqui o debate que comecei neste dia.

É preocupante, Sr. Presidente: se temos um montante de
R$3.000.000.000,00 previsto para um conjunto de 33 programas
estruturadores - e até 30 de junho somente R$748.000.000,00 foram
realizados, ou seja, um valor correspondente a 24% -, este é o
momento de a Assembléia Legislativa indagar ao governo o porquê de
uma execução orçamentária tão baixa.

Porque considero esse trabalho muito sério, evito aqui fazer análises
definitivas que antecipem uma avaliação das motivações de uma
execução orçamentária tão baixa. Mas alguns números são
preocupantes. Temos o Programa de Inclusão Digital, com execução
orçamentária inferior a 2%. Arranjos produtivos locais, com 1,17%.
Programas com 0,57%, 1,28%, 2,99%, ou seja, uma execução
orçamentária muito aquém da média desejada. Se o ano tem 12
meses, em 6 meses já deveria ter sido gasta a metade do Orçamento,
ou seja, já deveríamos ter 50% de execução orçamentária. Há
programas que têm 1%, 2%, 3%. Dos 33 programas estruturadores,
apenas 3 estão acima da média de 50%.

Fiz aqui também a tabela da execução orçamentária das emendas
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populares. Desenvolvimento da Capacidade Institucional das
Diretorias Regionais da Sedese, 2,28% de execução orçamentária;
Gestão da Política de Assistência Social, 7,24%; Informatização dos
Conselhos Tutelares, 6,97%; Recursos do Fundo da Infância para
Apoio aos Municípios e Entidades, 0% de execução orçamentária;
Combate à Violência e Exploração Sexual Infanto-juvenil, 0%;
Programa Família Acolhedora, 0%; Capacitação de Professores de
Educação Infantil, 0%. Temos aqui algumas emendas populares que
nem sequer começaram a ser executadas, e outras que já estão com
um nível interessante. Aqui mencionamos os dois lados. Proteção à
Criança e ao Adolescente Ameaçado de Morte, 35% de execução
orçamentária; Apoio ao Adolescente Egresso, 28%; Apoio ao Consea,
64%.

Então, em algumas áreas, tivemos um nível de execução acima da
média, mas, no conjunto dessas emendas populares, tivemos uma
média de execução de 12,89%. Repriso aqui: a média geral de
execução do chamado Orçamento Criança é de 43%, ou seja, no
geral, fugindo dos programas estruturadores.

Se vamos analisar essa execução por função, o que podemos
perceber é o seguinte: no caso da educação, a função tem 42% de
execução; na função segurança pública, 38%; na função
administração, 37%; já na função assistência social, 5,77%. Por que
as funções educação e administração têm um nível de execução
dentro da média? Porque são recursos vinculados, recursos
destinados a pagamento de pessoal e recursos de transferência. No
caso do Orçamento Criança, outro dado importante: muitas vezes o
governo argumenta que não executou porque não veio o recurso do
convênio, do governo federal, de outra fonte. Para se ter uma idéia, no
caso da execução do Orçamento Criança, o maior nível de execução
é exatamente em fonte de recurso advindo de convênio, acordo e
ajuste, 51,46%, portanto acima da média de 42% de execução
orçamentária. Isso quer dizer que, em relação às outras áreas que
não estão executando adequadamente, não se trata de ausência de
transferência de recurso federal, mas talvez dificuldade de gestão ou
de liberação de recurso do próprio Tesouro Estadual.

No caso do Orçamento Criança, poderíamos também aqui fazer
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essa análise por programa relacionado à criança e ao adolescente.
Melhoria do Ensino Médio, um programa, 48% de execução, acima

da média e próximo da média desejável de 50%; Desenvolvimento do
Ensino Fundamental, 47%; Alimentação Escolar, 46%; Atendimento à
Educação Especial e à Educação Infantil, 45%. Ou seja, todos os
programas relacionados à educação estão na média desejável de
execução orçamentária. Mas, ao verificarmos Integração Social pelo
Esporte e Lazer, 3%; Suporte ao Dependente Químico, 15%; e Minas
Esporte, 37%, podemos ver que há alguns programas, como Inclusão
Digital, 0%, que não são oriundos de recursos vinculados, em que a
execução orçamentária é muito baixa. Numa análise superficial, já
podemos identificar isso. Ou seja, projetos estruturadores em áreas
com recursos vinculados estão na execução mediana. Os que
dependem de uma ação mais protagonista do próprio governo do
Estado, que não exige a vinculação constitucional, têm uma execução
orçamentária mais lenta. Particularmente, alguns programas chamam
a atenção. Por exemplo, o de Inclusão Digital, com 1,28%; Inclusão
Social de Famílias Vulnerabilizadas, 9,57%. Até acredito que esse
programa tem uma execução muito abaixo da média de anos
anteriores, em razão de um acréscimo orçamentário do programa
Poupança Jovem, para o qual há uma previsão de R$50.000.000,00,
que integra o estruturador Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas. É um programa novo, começa num piloto em
Ribeirão das Neves, portanto ainda não se iniciou sua execução, o
que pode justificar uma execução abaixo da média dos anos
anteriores. Mas, mesmo tirando o programa Poupança Jovem - até
temos de discutir questões relacionadas à metodologia de sua
implantação, mas fica para um debate posterior -, queria alertar para o
fato de que a execução orçamentária de programas de assistência
social está aquém do desejado.

Do ponto de vista de gestão e de qualificação de empenho - é uma
área que acompanho -, queria até ressaltar a seriedade das pessoas,
hoje, à frente da Sedese, a começar pelo Secretário, Deputado
Federal Custódio Mattos. Então, não vai aqui nenhuma crítica dirigida
ao órgão gestor dessa política, até porque sei do valor que têm tanto
os gestores quanto os servidores da Sedese. Mas pode estar havendo
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algum problema na liberação dos recursos orçamentários para essas
áreas. Muitas vezes o governo libera recurso para áreas onde ele tem
necessária vinculação constitucional. E algumas áreas não têm, como
a área da assistência social, onde há uma série histórica negativa, em
Minas Gerais, de aplicação de recursos - em média, o governo do
Estado aplica somente 0,2%, 0,3% do seu Orçamento -, o que é um
problema crônico no Estado.

Sabemos também que os Fundos - o Fundo para a Infância e
Adolescência, principalmente -, não costumam receber dotações
orçamentárias diretamente do Tesouro. Muitas vezes são áreas que
ficam para o final, que não são atendidas, contempladas. Como um
representante também das áreas da criança e do adolescente, da
segurança alimentar, da assistência social, venho trazer esses dados
não só da área social, mas também de outros programas. Falei do
Agrominas, que tem 6,5% de execução orçamentária; do Estrada
Real, com apenas 11% de execução orçamentária; Lares Geraes,
com apenas 10%; Plataforma Logística, com 4,97%.

E faço esse trabalho sabendo que muita gente do governo o
aplaude. Também já integrei o Executivo e, muitas vezes, quando o
Legislativo fiscaliza, quando o Legislativo acompanha a execução
orçamentária, quando o Legislativo faz um trabalho responsável de
acompanhamento de metas, de resultados, o próprio gestor aplaude
esse trabalho. É um trabalho que ajuda a empurrar a máquina
burocrática, a máquina administrativa, muitas vezes lenta, muitas
vezes com o papel suplantando o interesse do cidadão, a burocracia à
frente do interesse do ser humano; muitas vezes uma certa
morosidade excessiva - ou na tomada de decisão, na liberação de
recurso ou na implantação de um programa. É muito importante que a
Assembléia faça esse trabalho agora, no meio do ano. Não adianta
chegar em dezembro e chorar sobre o leite derramado: “olha, temos
aqui só 20% de execução!”.

Lembro-me de que, em 2005, quando fizemos a análise dos
programas estruturadores de 2004, percebemos que metade dos
programas não havia executado 50% do previsto; ou seja, naquele
momento, em 2004, até por ser início de governo, o que agora não é,
pois agora é o quinto ano do governo Aécio Neves, primeiro ano do
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segundo mandato, não houve troca de gestor. Até discordando do
nobre e competente Deputado Domingos Sávio, uma coisa é um
governo estar começando, quando há um rearranjo administrativo. No
caso de Minas, houve até, novamente, o mecanismo das leis
delegadas para agilizar a adequação mínima que o governador
efetuou no início do ano. Então, é o quinto ano do governo estadual
sob a mesma gestão. Trago aqui esses dados esperando que
possamos, quem sabe, até ser convencidos ou até ajudar. E falo de
maneira muito sincera. Muitas vezes alguns entraves que fogem à
competência do gestor de um programa podem estar inibindo a plena
execução orçamentária. Isso pode estar acontecendo. Às vezes é
uma lei que precisa ser aprovada na Assembléia, às vezes é um
contado mais ajeitado no governo federal, às vezes é um convênio
que está sujeito a algum questionamento jurídico. Cada programa,
cada projeto pode ter a sua justificativa.

Não vim aqui para jogar pedras na execução orçamentária, até
porque seria leviano, sem compreender os mecanismos intrínsecos de
gestão, e estes não estão disponíveis, nem cabe estarem disponíveis
no Siafi, que é um sistema de acompanhamento da execução
orçamentária. Aí, precisaríamos dos relatórios analíticos de cada
programa estruturador. E considero que esse é o grande salto que a
Assembléia pode e deve dar.

Voltarei a esse assunto, mas, dentro do tempo que me foi concedido
pelo nobre Presidente desta Casa, mudarei de assunto.

Queria aqui, publicamente, registrar que hoje, também com a
presença do Deputado Padre João, estivemos presentes na posse do
novo Reitor da PUC Minas, nosso Bispo Auxiliar D. Joaquim Mol, uma
pessoa da mais alta estima, competência, qualidade humanística,
educacional, de gestão, que sucede o Prof. Eustáquio Araújo,
conhecido como Tacão, que fez um belíssimo trabalho à frente da
PUC Minas. Hoje, assumiram o D. Joaquim Mol e a Prof. Patrícia
Bernardes, como Vice-Reitora. Foram empossados pelo Grão-
Chanceler Arcebispo Metropolitano D. Walmor de Azevedo.

Na PUC Minas, entidade de ensino superior quase cinqüentenária,
criada pelo saudoso D. João Resende Costa, que, infelizmente, não
está mais entre nós, tive a honra de passar alguns dos melhores anos
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da minha vida, cursando Serviço Social. Lá também se formaram
alguns alunos conhecidos da nossa vida pública, como o Governador
de Minas Gerais, Aécio Neves, o Prefeito de Belo Horizonte, Fernando
Pimentel, e cujo corpo docente conta, de maneira licenciada, com o
atual Ministro Patrus Ananias.

A PUC Minas realiza um trabalho não só na região metropolitana, no
“campus” São Gabriel, Coração Eucarístico e Barreiro, mas também
em Contagem, em Betim, em Arcos, em Poços de Caldas e em outras
regiões de Minas Gerais.

A PUC Minas tem a missão educacional dentro do compromisso
com a vida e daquela preocupação humanista que inspira os seus
trabalhos, principalmente na área da extensão universitária, com
trabalhos muito relevantes nesse tripé necessário e fundamental para
qualquer universidade, que é o tripé do ensino, da pesquisa e da
extensão.

Dessa forma, ficamos muito felizes com a nomeação e escolha de
D. Joaquim Mol para a reitoria da nossa querida PUC Minas, que hoje
contou, para a nossa alegria, com a presença de ex-Reitores, o Prof.
Geraldo Magela, hoje coordenando o trabalho da UNA em Belo
Horizonte, e do ex-Reitor Padre Lázaro. Os Padres Lázaros e Geraldo
Magela são contemporâneos de reitoria, quando ainda integravam as
hostes do DCE da PUC Minas, e foram sucedidos pelo Prof. Tacão,
que vai para o seu campo de atuação, a odontologia, aliás, em outro
país.

Dessa forma, gostaria de congratular-me com toda a diretoria da
PUC Minas, com seus professores, servidores e estudantes.

A PUC Minas hoje integra, de maneira definitiva, o ensino superior
no Estado de Minas Gerais, sendo talvez até reconhecida como a
universidade privada de melhor conceito em nosso país. Orgulho-me
muito de ser um filho da PUC, assim como também o sou da UFMG,
que completa 80 anos. Aliás, tive oportunidade de cursar ciências
sociais nessa importante universidade, que será homenageada nesta
Casa, por requerimento apresentado por este Deputado, com apoio do
Deputado Carlin Moura.

Então, deixo um afetuoso abraço ao novo Reitor, D. Joaquim Mol, e
à nova Vice-Reitora, Profa. Patrícia Bernardes, desejando que Deus
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continue a iluminar os desígnios, os caminhos, os gestos e as ações
dos novos gestores da PUC de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Esta Presidência também faz os mesmos votos
do Deputado André Quintão, em nome da Casa, ao novo Reitor, D.
Joaquim Mol, e à Vice-Reitora, Profa. Patrícia Bernardes. Que Deus
os ilumine nessa nova caminhada.

Também parabenizo a antiga diretoria da universidade,
principalmente o Prof. Eustáquio, com que esta Casa teve um grande
relacionamento.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Adalclever Lopes solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio
Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,
é um prazer retornar das nossas férias, como dizem os jornais. Aliás,
tenho aqui a resenha dos jornais que estão falando que estávamos de
férias.

O português é uma língua difícil e complicada. É preciso estudarmos
mais o português no Brasil.

Trata-se de férias as viagens e reuniões políticas de decisões de
assuntos a serem tratados pelos Srs. Deputados? Serão férias o
passeio dos jornalistas aqui, pelo ambiente desta Casa, escutando o
que falamos, sentados nas cadeiras da Sala de Imprensa? Serão
férias acompanhar comitivas de inauguração de obras?

Fico estarrecido, às vezes, com o uso do português por alguns
companheiros.

Tenho assistido muito, nos finais de noite, ao Observatório da
Imprensa, um programa muito bom da TV Cultura em que se faz a
análise do desempenho da imprensa, de sua qualidade, do tipo de
imprensa que temos.

Como jornalista de profissão, às vezes estranho, Deputado João
Leite. Hoje mesmo vejo, preocupado, os jornais. Eles pautavam a
Assembléia. Agora, pautam a fala do Governador, antecipam o que
ele vai falar e fazer e antecipam o que pensamos.
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Todo Presidente da República, todo Governador do Estado tem um
porta-voz, mas há aqui, em Minas Gerais, um “porta-pensamento”. O
pensamento do Governador já foi revelado. Ele vai-se reunir, às 16
horas, com os Líderes, mas o que ele vai fazer já está escrito nos
jornais, o “porta-pensamento” já transferiu para a imprensa, já revelou
o que o Governador falará. Está escrito nas manchetes. “Pressão de
última hora”. Deputados voltam de férias.

Férias?! Que férias?! V. Exas., Deputados João Leite e Antônio
Júlio, tiveram férias? Não fui à praia e não descansei. Viajei para 11
cidades, reuni-me com centenas e centenas de pessoas e participei
de inauguração de obras. Lá estavam os jornalistas, os cinegrafistas,
o locutor, o repórter. Estavam eles também de férias? Estavam de
férias naquelas solenidades? Eu estava de férias? Não!

Lamento desdizer os companheiros da imprensa. Penso que temos
de começar a estudar um pouquinho melhor o português e ter também
um pouquinho mais de respeito com os poderes instituídos. Perdoem-
me.

Eu estava na Alemanha, andando com um filho de um Diretor de
uma fundação. Todas as vezes que lhe perguntava sobre algum
aspecto de administração pública, ele me respondia: “O meu
representante pensa assim, o meu representante disse isso”.

Nos países mais evoluídos, onde a cultura é um pouquinho mais
avançada, as pessoas têm orgulho de seus representantes. Aqui o
que vemos é a execração pública dos representantes do povo; é a
tentativa de transformar em lama toda a política brasileira: o Executivo
e o Legislativo. Mas, com o Judiciário não, porque eles têm medo. Só
quando prendem um Juiz ladrão é que põem no jornal. Se ele estiver
preso, se a polícia já descobriu que roubou mesmo, põem isso nos
jornais. Preocupa-me essa postura.

O “Estado de Minas” coloca a seguinte manchete: “Pressão de
última hora”. Fui correndo para a reunião do Colégio de Líderes. Pedi
licença ao Presidente da Casa para participar da reunião, embora não
seja Líder do meu partido. Disse que gostaria de participar para saber
se era verdade o que os jornais estão dizendo aqui. Dizem que iremos
ao Governador pedir clemência para não vetar. Ora, somos um Poder;
não somos um órgão. Não faremos o papel feio que fez o Ministério
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Público ao pedir pelo amor de Deus ao Governador para vetar projeto.
Esta Casa tem de se fazer respeitar. Não pode se subjugar dessa

maneira. Uma Assembléia que representa o povo de um Estado não
pode se comportar como um órgão de governo, que tem de pedir
bênção sim, porque não tem o poder de votar nem o poder de vetar.
Temos o poder de votar e também de derrubar veto, se houver, do
Executivo.

Por que poderíamos tomar essa atitude? Saí do Colégio de Líderes
aliviado. Esse assunto do Projeto de Lei Complementar nº 17 não está
na pauta da conversa com o Governador. Mas, para a imprensa, até o
que faremos, falaremos ou o que estamos pensando, ou que o
Governador vai fazer ou está pensando em fazer, já está na pauta.
Está aqui, nos jornais.

Meu querido jornalista Eliseu Lopes, um dos mais respeitados e que
mais estimo nesta Casa, até por antigüidade de amizade, escreve
uma bela notícia. Mas o mancheteiro do jornal “Hoje em Dia” coloca
uma manchete diferente do que está no texto: “Governador antecipa
hoje veto parcial”. Não estão dizendo o que o Governador vai fazer?
Não estão antecipando o que vai fazer o Governador? Posso
antecipar, por mim, porque antecipei, como os Deputados Antônio
Júlio e Doutor Viana viram, que essa matéria é questão de honra
porque traz controles sociais para a melhoria do desempenho do
Ministério Público.

Mas não vi em nenhuma matéria de nenhum jornal ou emissora de
televisão, em nenhum instante sequer, uma análise a respeito dos
vários artigos desse projeto de lei complementar. Vi que falaram
apenas a respeito de um artigo. Nem aos 15% de aumento dado aos
Promotores de Justiça, que ultrapassa os tetos nacional e estadual,
fizeram menção. E eles ganharão mais do que os Juízes. Nem a esse
aspecto a imprensa fez menção.

Mas que absurdo! Tantos artigos em um projeto de lei complementar
tão debatido durante mais de 90 dias nesta Casa e nas comissões, e
com definição em Plenário com 52 votos na primeira votação e 48
votos na segunda, e não falam nada a respeito dos vários artigos do
projeto de lei complementar.

Quem assistiu à Rede Vida nesse final de semana deve ter
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presenciado um debate interessantíssimo entre o Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, o nosso Deputado Lafayette
de Andrada, relator do projeto, e o Presidente da Associação
Brasileira do Ministério Público. Este leu artigo por artigo da lei
aprovada por esta Casa e disse, textualmente, na única emissora de
televisão que se deu ao trabalho de fazer um debate aberto e amplo
com mais de uma hora de duração, que o projeto estava muito bom e
que não tinha nada demais nele.

Ele disse que só havia um probleminha, pois estavam elevando uma
comarca de categoria, o que não é próprio da Assembléia fazer, mas
também não é próprio do Ministério Público. E é originário do
Ministério Público o pedido de elevação dessa comarca, o que é
ilegal, pois quem tem esse tipo de iniciativa é o Poder Judiciário, não o
Poder Legislativo. E o mantivemos, para não exacerbar mais os
ânimos que já estão exacerbados no Ministério Público.

Quem está fazendo a guerra no Brasil inteiro é o Ministério Público,
não somos nós. A Assembléia está cumprindo a sua obrigação e sua
função de colocar controles nos exageros do Ministério Público. Não
estamos fazendo nada demais, Sr. Presidente e senhores jornalistas.
A maioria não leu o projeto; se o leu, não o analisou; se o analisou,
não escreveu a seu respeito, mas apenas a respeito de um dos seus
artigos. E escreveram de forma incorreta, do ponto de vista do
português e legal. Ninguém quer privilégio. Nenhum Deputado quer
privilégio. O que o Deputado não quer é essa perseguição sistemática
dos membros do Ministério Público do interior aos Prefeitos, alguns
dos quais, por acaso, tornaram-se Deputados.

Tem condições de Luiz Tadeu Leite ir a Pirapora, terça-feira, prestar
informações à Justiça? Tem condições de Getúlio sair daqui e ir à
Teófilo Otôni falar com a Justiça, deixando o seu serviço aqui? Por
que apresentou essa questão de privilégio, de forma tão esdrúxula?
Que privilégio é esse? Ninguém tirou a iniciativa de processar de
ninguém.

O Ministério Público continua com as mesmas prerrogativas de
processar quem quiser. Só terá de pagar por isso. Terá de publicar no
jornal que está fazendo o processo; terá 90 dias de prazo para
terminar o inquérito civil público; e terá de pagar as custas e os
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honorários quando perder a ação. Assim saberá quanto custa para
cada um que é processado indevidamente. Noventa por cento dos
processos caem: 80% caem no Tribunal de Justiça e os outros, no
STF. Mas alguém tem de pagar por isso. A sociedade não pode
sustentar pessoas que, em seu nome e na sua suposta defesa, jogam
na lama o nome de homens e mulheres de bem.

Vejam o caso daquela escola em São Paulo em que um casal foi
acusado pelo Ministério Público de aliciar e fazer sexo com menores.
Anos mais tarde ficou provado que era tudo mentira. O casal se
desestruturou. Um filho deles se suicidou. Eles foram à falência e
passaram necessidades por causa de uma denúncia falsa.

É contra isso, Sr. Presidente, que os Deputados, em sua maioria
quase absoluta - não digo absoluta porque não estavam todos na
Casa -, aprovaram um novo projeto de lei criando controles sociais
para a ação do Ministério Público. E lamento que não tenhamos tido
os votos do PT, porque sei que o partido gosta e fala todo o tempo em
estabelecer controles sociais. Toda vez que sobe alguém do PT à
tribuna ou vai a alguma comissão, é para falar da necessidade de
controle social sobre as ações do governo, do Poder Executivo, sobre
as creches, sobre o Prefeito, sobre o Poder Legislativo. Sim. O que
fizemos? Estabelecemos controles sociais para um órgão do Poder
Executivo, que é o Ministério Público. Repito: um órgão do Poder
Executivo. Não fica claro em matéria de nenhum jornal que se trata de
apenas um órgão, que não é do Judiciário, que é do Poder Executivo,
cuja função é ser advogado dos interesses do povo, mas que não tem
o direito de tornar-se árbitro da moral humana.

Caro Líder e ex-Presidente Deputado Antônio Júlio, os moralistas
estão em apuros porque, de repente, uma dúzia de Deputados
resolveram não aceitar essa situação, e a maioria - mesmo não
dizendo - resolveu bater palmas pelo controle social do Ministério
Público.

A reunião com o Governador decorre neste momento. Claro que
entendemos a situação esdrúxula e difícil criada pelo Ministério
Público em âmbito nacional e sobretudo mineiro, com a pressão da
imprensa para que o Governador se oponha ao projeto para ficar bem
com o Ministério Público.
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Fui à reunião de Líderes. E é bom que se registre para toda Minas
Gerais por meio da TV Assembléia que lá em nenhum momento foi
dito que se discutiria com o Governador o Projeto de Lei
Complementar nº 17. Em nenhum instante se falou que a Assembléia
seria subalterna, genuflexa, ia-se ajoelhar perante o Governador como
o Ministério Público se ajoelhou para pedir para vetar o projeto.

Temos autonomia, e esta Casa se alevanta. E, ao se alevantar,
agiganta-se, porque passa a representar o sentimento mais forte, mais
íntimo das pessoas íntegras que compõem a melhor parte da
sociedade mineira e brasileira.

Sr. Presidente, posso ter problemas lá na frente - já os tive no
passado - de perseguição sistemática do Ministério Público. Posso ter
problemas lá na frente, mas a minha voz não se calará nem um
minuto sequer a respeito desse assunto.

Já disse aqui, na última reunião, que, em havendo veto, e quero
acreditar que não haja, meu voto será aberto. Vou digitar e pedir para
revelar meu voto. Derrubarei o veto, só não derrubarei aquela parte
em que o próprio Ministério Público tentou ser Poder Judiciário,
elevando a Comarca de Nova Serrana, parece-me. Só nessa parte é
que, se houver veto, não darei palpite, manterei o veto por uma
questão de escrúpulo. Fomos tão atingidos e prejudicados pela
campanha sistemática de mídia, feita pelo Ministério Público, que, por
questão de escrúpulo, não precisaremos nos envolver nessa parte.
Nós a deixaremos como está.

Sr. Presidente, quero revelar aqui a minha felicidade. Posso encerrar
a minha carreira pública em razão de inúmeros telefonemas, de
cumprimentos e de “e-mails” recebidos de Delegados de Polícia, de
Juízes de Direito, de advogados, de juristas de renome, de
Presidentes do Lions e do Rotary, de grão-mestres de lojas
maçônicas, de pessoas íntegras e probas que nos cumprimentam pela
atitude que estamos tomando. Tudo isso me dá muita felicidade e
alegria.

Mais alegria ainda, Sr. Presidente, dá-me o fato de que ao chegar a
minha cidade, um Promotor de Justiça, que não é desses
“holofotários” nem juvenis, deu-me ganho de causa em mais uma
ação. Eu havia ganhado 28 das 48 que tinha. Ganhei mais uma esta
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semana. O próprio Promotor pediu arquivamento do processo. Esse é
um Promotor que, como a maioria deles, merece a minha
homenagem.

As pessoas pensam que estamos contra o órgão Ministério Público -
não se trata de um Poder, mas de um órgão, deixei isso bem claro
para a população, é um simples órgão do Poder Executivo -, mas
estamos apenas, Sr. Presidente, tentando colocar as coisas nos
devidos lugares.

Lembro-me de que, quando aqui cheguei, no início de fevereiro, uma
jornalista me perguntou que tipo de projeto de lei eu apresentaria
nesta legislatura. Disse a ela que responderia tal como diria o
renomado jurista mineiro Aristóteles Atheniense, como tem feito em
quase todas as suas palestras: “Quanto mais leis temos, menos
direitos criamos”. Disse à jornalista que me preocuparia com a revisão
da legislação existente, em agregar alguma coisa aos projetos em
andamento. Não me caberiam novas propostas, até por falta de
prática e por inexperiência nesta Casa, porque estou chegando agora,
embora tenha adquirido grande experiência no Congresso Nacional.
Minha preocupação é tentar escoimar os vícios da nossa legislação,
tentar acertá-la. O Brasil não precisa de mais leis, porque temos leis
demais. Há um festival, um amontado de leis. É uma coisa maluca.
Advogado, como eu, se quiser voltar a advogar, não conseguirá fazê-
lo. Se ficou dois ou três anos fora da advocacia, terá mais de 250 leis
para interpretar, para tentar trabalhar com elas.

O que me preocupa, Sr. Presidente, é que, parece, pessoas
responsáveis, principalmente pela formação da opinião pública, não
estão fazendo opinião pública, mas opinião publicada, de interesse de
uma pessoa, órgão ou entidade. O que me preocupa é a formação do
caráter dos nossos jovens. Como formar nossos jovens e crianças
com tanta desinformação? Será que não dói no nosso coração fazer o
absurdo que fizeram os jornais de Minas Gerais, ao longo desses três
meses, na tentativa de proteger o Ministério Público dos seus
exageros?

Perdoem-me, sou jornalista e acho que, por ser jornalista, tenho a
obrigação de não concordar e pedir a esses jornalistas que peitem
seus chefes e não aceitem a pauta colocada de só dar aquela notícia
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que o chefe quer e do jeito que o chefe quer. Peitem. Respeitem a
liberdade de imprensa. Respeitem a Lei nº 5.250 e todos os aditivos
que ela possa ter, inclusive o seu processamento no Código Penal.
Respeitem a sociedade brasileira. Respeitem também o Parlamento
porque é o Parlamento a única casa de resistência para a manutenção
da democracia.

Sr. Presidente, fico estranhado e avexado quando vejo um colega
submeter-se à pauta porca do dono do jornal, de interesses
subalternos e mesquinhos. Preocupa-me essa situação. Sei que
pagarei caro por dizer as verdades que digo, mas sei também que
tenho três anos e meio ainda para falar. E continuarei falando.

Na hora em que for preciso elogiar, elogiarei, mas, na hora em que
for preciso, criticarei. Vou perseguir a verdade e lutarei pela verdade.
Não é apenas o desejo de estar aqui falando todo dia que me
impulsiona. O que me impulsiona é o amor forte pela minha terra, pela
minha cidade, pelo meu Estado e pelo meu País. Perdoem-me se
exagerei.

Sr. Presidente, ao final, agradecendo a paciência de V. Exa. em me
conceder mais alguns minutos, aproveito para pedir publicamente
providências do Sr. Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais porque na
minha terra está acontecendo um fato curioso. Algumas pessoas
estão ameaçando o Presidente do PSDB, que não é o meu partido,
escrevendo nos muros: “Morra Paulo Viana”, “Fora daqui, traíra”. O
Paulo Viana é assessor do Governador Aécio Neves e trabalha em
Teófilo Otôni junto à Copasa. Algumas pessoas não gostam dele.
Chegaram ao ponto de praticar coisas que nunca aconteceram na
minha cidade: ameaças públicas escritas em muros da cidade.

Fui ao Delegado Regional de Segurança Pública para pedir
providências. Daqui do Plenário vou protocolar requerimento
solicitando providências ao Sr. Chefe de Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais. O Governador Aécio Neves estará em Teófilo Otôni no
próximo dia 9, e gostaria que esse assunto fosse antes esclarecido e
os autores dessa ameaça pública fossem encontrados rapidamente.
Gostaríamos que na visita do Governador já estivéssemos sem esse
drama na cidade.

Daqui, publicamente, da TV Assembléia, vai o meu apoio ao Paulo
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Viana, Presidente do PSDB, que é meu adversário e não gosta de
mim, mas que respeito como pessoa humana e a quem quero bem.
Não aceito que na minha cidade se pratique esse tipo de ameaça
pública. 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 a reunião ordinária de
amanhã, dia 2, 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 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/7/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio,
Neider Moreira, Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Délio
Malheiros e Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e passa à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 1.311/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Delvito
Alves); 1.319 com a Emenda nº 1 e 1.121/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 161 e 895, ambos
com as emendas que receberam o nº 1; 1.015/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 e 1.357/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
896/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto
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Abramo); 1.116/2007 (relator: Deputado Neider Moreira); 1.159/2007
na forma do Substitutivo nº 1; 1.324 com as Emendas nºs 1 a 3, 1.354,
1.355 e 1.356/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa); 1.203/2007
na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sargento Rodrigues).
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, no
1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 14 e do Projeto de Lei nº
94/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Registra-se o voto
contrário do Deputado Sargento Rodrigues ao parecer sobre o Projeto
de Lei Complementar nº 14/2007; 216/2007 (relator: Deputado Neider
Moreira, em virtude de redistribuição); 735 e 1.149/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 629 e 845/2007 (relator: Deputado Neider
Moreira). Os Projetos de Lei nºs 898 e 411 são retirados da pauta,
atendendo-se a requerimento, respectivamente, dos Deputados
Gilberto Abramo e Ana Maria Resende, aprovado pela Comissão. São
convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão os Projetos de Lei nºs 760 e 1.297/2007; ao Prefeito Municipal
de Pará de Minas e à Seplag, o Projeto de Lei nº 1.329/2007. Os
Projetos de Lei nºs 682 e 1.217/2007 são retirados da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Weliton Prado aprovado
pela Comissão. O Deputado Delvito Alves emite parecer mediante o
qual conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do
Projeto de Lei nº 762/2007. Encerrada a discussão, o Presidente
submete a votação o parecer, momento em que é adiada a votação do
referido projeto. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Hely Tarqüínio, que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade
e ilegalidade do Projeto de Lei nº 899/2007, no 1º turno, o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo. Os Projetos de
Lei nºs 1.024 e 1.160 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimento, respectivamente, dos Deputados Delvito Alves e
Gilberto Abramo, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 402 e 1.303/2007 (relator: Deputado Sebastião
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Costa); 908 e 1.330/2007 (relator: Deputado Neider Moreira); 918 e
1.314/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); 1.278/2007
(relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.318 e 1.322/2007 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.325/2007 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio). Após discussão e votação, é aprovado, em turno único o
parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do
Projeto de Lei nº 404/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo).
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos que
solicitam sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de lei
nºs 1.083, 1.292, 1.301, 1.308 e 1.331/2007; ao DER-MG, o Projeto
de Lei nº 1.305/2007; e ao Secretário de Fazenda, o Projeto de Lei nº
1.248/2007. 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
1º/8/2007, às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ivair Nogueira - Inácio Franco -

Ademir Lucas - Elmiro Nascimento - Neider Moreira.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/7/2007
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e
Eros Biondini, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Cecília Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº
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40/2007, no 1º turno, é convertido em diligência às Secretarias de
Estado de Transportes e Obras Públicas e de Desenvolvimento
Econômico a pedido do relator, Deputado Vanderlei Miranda. Passa-
se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei nº 1.196/2007 (relator: Deputado Zezé Perrella), que recebeu
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 811, 812, 813, 814, 815,
816, 817, 818 e 819/2007. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 773, 881, 905 e 936/2007. 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 Eros Biondini, em que solicita seja
realizado nesta Casa ciclo de debates sobre a Estrada Real no dia
28/9/2007. 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, 1º de agosto de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Eros Biondini -

Bráulio Braz.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/7/2007

Às 9h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ademir Lucas, André Quintão, Inácio Franco e Lafayette de Andrada
(substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das
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seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 393/2007, no 1º turno (Deputado Chico
Uejo), e 1.270/2007, em turno único (Deputado André Quintão).
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 830/2007, do Deputado Fahim Sawan,
831/2007, do Deputado Inácio Franco, e 855/2007, do Deputado
Ademir Lucas. 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 Doutor Viana solicitando que seja enviada solicitação de
consulta ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para emitir
parecer sobre a aplicação do art. 58 da Lei nº 11.406, de 28/1/94, e
art. 19, da Lei nº 12.974, de 28/7/98, aos servidores do Poder
Executivo que estejam em disponibilidade na Assembléia Legislativa
de Minas Gerais há mais de dez anos. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de agosto de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Dalmo Ribeiro Silva - Weliton Prado.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/7/2007
Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Lafayette de Andrada, Sebastião Helvécio
e João Leite (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Helvécio,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.354/2007 (relatora:
Deputada Elisa Costa); 1.355/2007 (relator: Deputado João Leite);
1.356/2007 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) e 1.357/2007
(relator: Deputado Sebastião Helvécio). O parecer sobre as Emendas
nºs 2, 3 e 4 apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nº
1.182/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Lafayette de
Andrada. Os Projetos de Lei nºs 11, 41, 161, 386 e 1.332/2007 são
retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão por
haverem sido apreciados em reunião anterior, e o Projeto de Lei nº
1.346/2007 é retirado da pauta por não cumprir pressupostos
regimentais. Registra-se a presença dos Deputados Antônio Júlio,
Adalclever Lopes e Gilberto Abramo. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho - Almir

Paraca.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/7/2007

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Rômulo Veneroso e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Paulo Guedes. 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 na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
do Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da Universidade
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Estadual de Montes Claros, convidando os membros da Comissão
para simpósio a ser realizado em Januária para discutir a conservação
dos ecossistemas no Norte de Minas Gerais; e do Sr. Murilo de
Campos Valadares, Secretário Municipal de Políticas Urbanas e
Presidente do Comam, publicados no “Diário do Legislativo”, em
13/7/2007. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 261, em 2º turno; 952/2007, em 1º turno; e
1.295/2007, em turno único (Deputado Rômulo Veneroso); Projetos de
Lei nºs 1.063/2007, em 1º turno, e 1.286/2007, em turno único
(Deputado Sávio Souza Cruz). 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, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 829/2007 na forma do Substitutivo nº 2 apresentado (relator:
Deputado Wander Borges). Os Projetos de Lei nºs 6 e 14/2007 são
retirados da pauta, atendendo-se a requerimento dos Deputados
Fábio Avelar e Rômulo Veneroso, respectivamente, aprovados 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 941/2007 (relator: Deputado Wander Borges).
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 865/2007 com a
Emenda nº 1. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento dos Deputados Sávio Souza Cruz,
Fábio Avelar, Rômulo Veneroso, Wander Borges e Padre João,
pedindo 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. Foi baixado em diligência ao autor,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o requerimento em que solicita a
realização de audiência pública desta Comissão, com os convidados
que menciona, para debater a destinação e a utilização das águas do
Rio Jaguari, na região sul-mineira, e as conseqüências para a
população dessa região, para que o autor informe o local de
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realização da referida audiência. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de agosto de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -

Almir Paraca - Agostinho Patrús Filho.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 18/7/2007
Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette de Andrada, Gilberto Abramo 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 Gilberto
Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Suspende-se a reunião. Às 10 horas, são reabertos os trabalhos com
a presença da Deputada Gláucia Brandão e dos Deputados Lafayette
de Andrada, Gilberto Abramo e Vanderlei Jangrossi. 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 11, 153, 653, 1.070 e 1.337/2007 (Deputado Gilberto Abramo);
41/2007 (Deputada Gláucia Brandão); 172, 328, 386 e 670/2007
(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 dos Projetos de Lei nºs 11, 153, 653,
1.070 e 1.337/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 41/2007
(relatora: Deputada Gláucia Brandão); 172, 328, 386 e 670/2007
(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 ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 1º de agosto de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão - Dimas

Fabiano.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/7/2007

Às 9h45min, 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, e
informa que a reunião se destina a ouvir do Secretário de Estado de
Defesa Social quais são as providências que estão sendo tomadas
referentes aos pedidos de providência e informação encaminhados
àquela Secretaria. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir o Sr. Maurício Campos Júnior, Secretário de Estado de
Defesa Social, que é convidado a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Paulo Cesar, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, faz suas considerações iniciais, também na
qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, e
passa a palavra ao demais Deputados e ao convidado, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Em seguida, 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 os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 139/2007 (relator:
Deputado Paulo Cesar) na forma do vencido no 1º turno e, no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 749/2007 (relator: Deputado Délio
Malheiros) com as subemendas que receberam o n° 1 à s Emendas
n°s 1 e 2, da Comissão de Direitos Humanos, e com a  Emenda n° 3.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
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Plenário. O Projeto de Lei nº 838/2007 é retirado da pauta por
determinação do Presidente, por não cumprir pressupostos
regimentais, e é redistribuído ao Deputado Paulo Cesar. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 1.119/2007. Registra-se a presença dos Deputados
Weliton Prado e Getúlio Neiva. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues
(2) em que pede seja realizada audiência pública no Município de
Monte Carmelo, para se discutirem os atentados sofridos por policiais
e questões de segurança pública no Município e na região, e em que
seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social,
encaminhando denúncia contra o Major Romes Caubis Pereira,
acusado de prática dos crimes de prevaricação e de falsidade
ideológica no Comando da Cia. da PMMG no Município de Frutal, e
solicitando providências para abertura de processo administrativo
disciplinar, para apurar as mencionadas denúncias, e o seu imediato
afastamento do comando da unidade da PMMG. A Presidência
transforma a reunião em reservada para tratar de assuntos
confidenciais com o convidado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de agosto de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Délio Malheiros.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 143/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública o Museu de Arte Sacra da
Paróquia de São Francisco de Paula de Ouro Fino, 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 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 143/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Museu de Arte Sacra da Paróquia de São Francisco de Paula de Ouro
Fino, que possui como finalidade principal promover obras e ações
que visem à defesa e à preservação de seu acervo. Realiza eventos
culturais e científicos, cursos e seminários, com o propósito de
divulgar seus projetos e seu acervo; estimula a conservação e a
ampliação do museu; incentiva a comunidade ouro-finense a participar
das atividades que promove. Para o melhor desenvolvimento de seus
objetivos institucionais, atua em cooperação com a Superintendência
de Museus da Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais.

Esclareça-se que a emenda apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça tem por finalidade adequar o nome da entidade
ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 143/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.231/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública o Circolo Ítalo-Brasiliano di Ouro
Fino, com sede no Município de Ouro Fino.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.231/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Circolo Ítalo-Brasiliano di Ouro Fino, que possui como finalidade
primordial proporcionar aos seus associados atividades recreativas,
culturais, artísticas e desportivas.

Normalmente, seus eventos são abertos à comunidade, e, em tais
ocasiões, há franca integração dos associados com os moradores da
região onde se localiza a entidade.

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

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

nº 1.231/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2007.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.290/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o Projeto de Lei nº
1.290/2007 objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Cultural
Mangabeiras, com sede no Município de Betim.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.290/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Fundação Cultural Mangabeiras, que tem por finalidade realizar e
divulgar programas sociais de interesse das comunidades carentes,
especialmente, idosos, crianças, grupos de mães e portadores de
necessidades especiais.

Para alcançar seus objetivos, a entidade mantém projetos voltados
para a educação e a cultura, utilizando canais próprios de
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radiodifusão, com programação voltada para os interesses
comunitários, e edita revistas, livros e jornais. Congrega outras
entidades que atuam no campo da assistência social ou que tenham
iniciativas ligadas às áreas culturais, de lazer e educacionais. Além
disso, patrocina exposições, festivais de arte, teatro, dança, música e
atividades circenses, preservando a riqueza do acervo artístico,
folclórico e das tradições populares.

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

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

1.290/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 1º de agosto de 2007.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.318/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei nº
1.318/2007 objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Artesãos de Palmópolis - Aapa -, com sede no Município de
Palmópolis.

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 1.318/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Artesãos de Palmópolis, que tem por finalidade
promover e apoiar atividades ligadas ao artesanato, à cultura, aos
esportes e ao lazer, unindo e movimentando o maior número de
artesãos na defesa de seus interesses. Presta serviços de assistência
social a pessoas carentes e atende às suas demandas nas áreas da
saúde, da educação, da cultura, dos transportes e de moradia,
visando à melhoria de sua condição de vida. Pretende, ainda, criar a
casa do artesão para incentivar a atividade na região, além de lutar
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pela consolidação dos direitos desses trabalhadores. Para alcançar
seus objetivos, mantém parcerias com o poder público, em todas as
esferas, e com a iniciativa privada.

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

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

1.318/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 1º/8/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Antônio

de Almeida Oliveira, ocorrido em 29/7/2007, em Três Corações. (-
Ciente. Oficie-se.)

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

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Universidade Federal de Lavras - Ufla -

pela realização da 10ª Expocafé (Requerimento nº 768/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Fundação Percival Farquar - FPF -,
mantenedora da Universidade do Vale do Rio Doce - Univale -, pelo
transcurso do 40º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
771/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso à Fundação José Fernandes de Araújo - FJFA - pelo
transcurso de seus 27 anos de fundação (Requerimento nº 775/2007,
do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Cooperativa Agrícola de Monte Carmelo
pela comemoração do Dia Nacional do Café (Requerimento nº
777/2007, do Deputado Deiró Marra);

de congratulações com a Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado
de Patrocínio - Expocaccer - pela comemoração do Dia Nacional do
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Café (Requerimento nº 778/2007, do Deputado Deiró Marra);
de congratulações com a Cooperativa Agropecuária de Araxá -

Capal - pela comemoração do Dia Nacional do Café (Requerimento nº
779/2007, do Deputado Deiró Marra);

de congratulações com o Conselho das Associações dos
Cafeicultores da Região do Cerrado - Caccer - pela comemoração do
Dia Nacional do Café (Requerimento nº 780/2007, do Deputado Deiró
Marra);

de congratulações com a Cooperativa Mista Agropecuária de Dores
do Indaiá Ltda. pela comemoração do Dia Internacional do Leite
(Requerimento nº 781/2007, do Deputado Deiró Marra);

de congratulações com a Cooperativa Agropecuária do Vale do
Paracatu Ltda. pela comemoração do Dia Internacional do Leite
(Requerimento nº 782/2007, do Deputado Deiró Marra);

de congratulações com a Cooperativa Agropecuária de Patrocínio -
Coopa - pela comemoração do Dia Internacional do Leite
(Requerimento nº 783/2007, do Deputado Deiró Marra).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 4 DE AGOSTO DE 2007

ATAS
ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/8/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, Neider Moreira, Carlos

Pimenta e Bráulio Braz
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 1.431 a 1.442/2007 - Requerimentos
nºs 914 a 929/2007 - Comunicações: Comunicações das Comissões
de Administração Pública, de Educação, de Meio Ambiente, de
Segurança Pública e de Turismo - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Antônio Carlos Arantes, João Leite, Getúlio Neiva, Doutor
Viana e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura
de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Requerimento do Deputado Domingos Sávio;
deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Encerramento.

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

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Durval
Ângelo - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira
- Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zezé
Perrella.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h13min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Inácio Franco, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

O Sr. Presidente - 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 1.431/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Diamantina 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

Diamantina imóvel constituído de terreno edificado, com área de
1.416,41m² (mil quatrocentos e dezesseis vírgula quarenta e um
metros quadrados), situado nesse Município e registrado sob o nº 4, a
fls. 1 do Livro 4-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Diamantina.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à implantação de um centro cultural.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe for 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, 2 de agosto de 2007.
Alberto Pinto Coelho



83

Justificação: No terreno objeto da doação está edificado um prédio
onde funcionava a antiga cadeia pública e que hoje é utilizado pela
Prefeitura Municipal de Diamantina, por força de contrato de cessão
de uso, com vigência de 20 anos e com direito a que se efetuem
reformas destinadas à adaptação das instalações para abrigar um
centro cultural, como cine-teatro.

Em conseqüência dessa liberalidade, a reforma, licitada em
R$1.497.790,06, já está sendo executada, com 70% dos recursos
advindos do governo federal, via Programa Monumenta, e o restante
proveniente do erário municipal.

Este projeto visa, portanto, regularizar a situação mediante a
transferência de domínio do imóvel ao patrimônio municipal, pelo que
contamos com o apoio dos nobres pares à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.432/2007
Dá a denominação de Valdomiro Pereira de Souza à rodovia que

liga a BR-135 ao Município de Patis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Valdomiro Pereira de Souza a estrada que

liga a BR-135 ao Município de Patis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: Minas Gerais é o Estado que tem a maior malha viária

do País, e seu vastíssimo território é extremamente propício ao
desenvolvimento de sua enorme potencialidade. Seu povo
caracteriza-se pela tradição de jamais deixar o passado para trás,
elevando o nome de quem trabalhou em prol de melhores condições
de vida. Sendo assim, não poderemos deixar de homenagear mais um
mineiro.

Valdomiro Pereira de Souza, nascido no Município de Patis, em
14/2/21, exerceu o cargo de Escrivão de Cartório de Registro Civil
desse Município por 42 anos, vindo a falecer em 26/3/2004. Sendo
assim, entendemos justa e oportuna a homenagem a ele, dando seu
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nome à rodovia em questão, razão pela qual solicitamos aos
eminentes pares o apoio 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 1.433/2007
Declara de utilidade pública o Grupo Social e Filantrópico Coral e

Arte - Coroar-te -, com sede no Município de Caeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Social e

Filantrópico Coral e Arte - Coroar-te -, com sede no Município de
Caeté.

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

pública o Grupo Social e Filantrópico Coral e Arte - Coroar-te -,
associação sem fins lucrativos, cultural, filantrópica, esportiva, sem
discriminação religiosa, racial, social, que tem por finalidade prestar
serviço à comunidade, contribuir para a promoção cultural e social,
cultivar e divulgar a arte em todas as suas formas de expressão, o
canto coral e os esportes, promover confraternização dos integrantes,
campanhas de cunho social e filantrópico em favor dos carentes,
elaborar e executar programas de assistência social.

A Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há
mais de um ano, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e
não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, dessa
forma, os requisitos legais para a declaração de sua utilidade pública.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.434/2007
Declara de utilidade pública a Associação Ministério Jericó, com

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

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: A proposição apresentada tem por objetivo declarar de

utilidade pública a Associação Ministério Jericó - AMJ -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos que tem como
finalidade promover o bem-estar de pessoas excluídas da convivência
social, especialmente por meio da manutenção de casas de
recuperação para usuários de drogas legais e ilegais.

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

Pelo mérito do projeto, espero o apoio dos nobres colegas desta
Casa Legislativa à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.435/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de Vidas -

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

Recuperação de Vidas - IPFAV, com sede no Município de Santa
Luzia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2007.
Irani Barbosa
Justificação: A entidade em epígrafe vem prestando relevantes

serviços à comunidade, notadamente na área assistencial. Sendo
declarada de utilidade pública, terá maiores facilidades para
desenvolver seu trabalho. Além disso, a entidade preenche todos os
requisitos exigidos pela legislação em vigor. Assim, conto com o apoio
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dos nobres Deputados 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 1.436/2007
Declara de utilidade pública a Associação Casa de Caridade

Juscelino Kubitschek, 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 Casa de

Caridade Juscelino Kubitschek, com sede no Município de Sete
Lagoas.

Art 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2007.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Tendo como objetivo primeiro a promoção do indivíduo,

a Associação Casa de Caridade Juscelino Kubitschek iniciou, em
2001, seu trabalho social na comunidade setelagoana. Desde então,
vem realizando projetos de assistência social a famílias, crianças,
adolescentes e idosos carentes, aos quais presta ajuda na área
assistencial, cultural, profissional e espiritual, merecendo seu trabalho
o nosso reconhecimento.

- 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 1.437/2007
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Real Sociedade,

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

Real Sociedade, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2007.
Wander Borges
Justificação: O Grêmio Recreativo Real Sociedade é uma entidade

sem fins lucrativos, fundada em 23/1/91, que objetiva incentivar a
prática de atividades desportivas, sociais e cívico-culturais.
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Além disso, a associação mencionada presta relevantes serviços à
comunidade, uma vez que desenvolve ações que visam atender as
crescentes necessidades e demandas da população por esporte
recreativo e de lazer, sobretudo o destinado a pessoas em situação de
vulnerabilidade social e econômica, tendo por principal propósito
contribuir para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão
social.

Dessa forma, mantém uma escolinha de futebol onde são
ministradas aulas a adolescentes carentes, atendendo cerca de 150
atletas diariamente, e ministra aulas de futsal, natação, basquete e
modelagem. Desenvolve, ainda, o Programa Minas Olímpica Nova
Geração, que oferece às crianças e aos adolescentes carentes
atividades de desenvolvimento intelectual, tais como jogos de xadrez,
damas e dominó.

Por estarem cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o
apoio desta Casa para o reconhecimento do nobre trabalho
desenvolvido pelo Grêmio Recreativo Real Sociedade.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.438/2007
Dispõe sobre a execução do Hino Nacional em todos os eventos

esportivos realizados no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a execução do Hino Nacional em todos os

eventos esportivos realizados no Estado.
Parágrafo único - Cabe à Secretaria de Esportes e Juventude

fiscalizar, por meio de seus órgãos competentes, o cumprimento do
disposto no “caput” deste artigo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O patriotismo e o espírito cívico não nascem com os

indivíduos, são adquiridos no dia-a-dia, por meio de bons exemplos.
A noção de patriotismo e espírito cívico deve ser instalada nos

âmbitos familiar e escolar. Recentemente, os atletas brasileiros, ao
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entoarem o Hino Nacional nos Jogos Pan-Americanos-Rio 2007,
foram motivo de orgulho para a Nação. Esses atletas, na condição de
ídolos, são exemplo a ser seguido pelas crianças e pelos jovens.

O Hino Nacional emociona, enaltece e orgulha os cidadãos
brasileiros.

Cantar o Hino Nacional deve ser hábito do povo brasileiro,
especialmente do mineiro.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.439/2007
Declara de utilidade pública a entidade Creche Nossa Senhora do

Carmo da Vila Santa Rita de Cássia, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Senhora do Carmo da Vila Santa Rita de Cássia, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Creche Nossa Senhora do Carmo da Vila Santa Rita

de Cássia, que está em funcionamento há mais de 22 anos, é
sociedade civil, sem fins lucrativos, que desenvolve importante
trabalho de fins assistenciais, sociais e culturais. A sua diretoria é
constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem
atividades voluntárias.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.440/2007
Altera a Lei nº 16.322, de 4/9/2006, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.322, de 4/9/2006,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo

destina-se à construção de habitações populares.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esta proposição pretende alterar a destinação de

imóvel doado ao Município de Frutal por meio da Lei nº 16.322, de
4/9/2006, com vistas a melhor atender a demanda ali existente e
promover a sua adequação ao que pretende a administração pública
municipal.

Acreditando que esta proposição ensejará o implemento de uma
medida oportuna para os interesses da população local, apelamos aos
ilustres pares por sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.441/2007
Declara de utilidade pública a Associação para a Valorização

Ambiental e Social Cachoeirense, com sede no Município de
Cachoeira de Minas.

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

Valorização Ambiental e Social Cachoeirense, com sede no Município
de Cachoeira de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação para a Valorização Ambiental e Social

Cachoeirense, fundada em 25/2/2005, em Cachoeira de Minas, é
sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo a prestação
de serviços que possam contribuir para as questões ambientais e
sociais.

Para tanto, desenvolve projetos nessas áreas, desempenhando,
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assim, sem dúvida, enorme e valioso trabalho junto à comunidade
cachoeirense. Com isso caracteriza-se a prestação de um legítimo
serviço público.

Essa Associação possui relevante caráter assistencial, pois presta
serviços gratuitos, permanentes e sem discriminação de clientela, nos
projetos e programas relativos à assistência social, além de atender
os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/ 98.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.442/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 366/2003)

Reconhece como Estância Hidromineral a localidade de Águas de
Contendas, no Município de Conceição do Rio Verde.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica reconhecida como Estância Hidromineral a localidade

denominada Águas de Contendas, distrito do Município de Conceição
do Rio Verde.

Art. 2º - A Estância Hidromineral de Águas de Contendas
compreende uma área de 34.000m2 (trinta e quatro mil metros
quadrados), constituída pelo Parque das Águas, onde se localizam as
fontes de águas carbogasosas, delimitada por uma poligonal que tem
um vértice a 172,97m (cento e setenta e dois metros e noventa e sete
centímetros) no rumo verdadeiro de 8°23’17” NE (oit o graus, vinte e
três minutos e 17 segundos nordeste) de um ponto, no passeio de
jusante da ponte sobre o córrego Contendas. A partir desse vértice,
tem os seguintes lados e rumos verdadeiros: 170m (cento e setenta
metros) na direção 60°14’04” NW (sessenta graus, ca torze minutos e
quatro segundos noroeste); 200m (duzentos metros) na direção
29°46’01” NE (vinte e nove graus, quarenta e seis m inutos e um
segundo nordeste); 170m (cento e setenta metros) na direção
60°14’04” SE (sessenta graus, catorze minutos e qua tro segundos
sudeste); 200m (duzentos metros) na direção 29°46’0 1” SW (vinte e
nove graus, quarenta e seis minutos e um segundo sudoeste), onde
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encontra o vértice inicial.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: As primeiras informações sobre as águas minerais de

Águas de Contendas datam de 1720, quando surgiram comentários
sobre seu potencial medicinal, o que transformou o local em atração.

Em 1869, o Conselheiro Francisco de Paula Mayrink iniciou a
exploração das fontes, e, em 1884, o imperador Dom Pedro II,
acompanhado da família imperial e de diversos membros da corte,
visitou a área onde hoje se encontra o Parque das Águas de
Contendas.

A partir de 1904, o Estado de Minas Gerais passou a controlar as
fontes dos complexos hidrominerais de Caxambu e Contendas, após
obter a transferência dos direitos minerários, até então em poder do
Conselheiro Francisco de Paula. Em 1996, a Companhia Mineradora
de Minas Gerais - COMIG - arrendou, por meio da Concorrência
Pública n° 3/96, o complexo hidromineral de Cotenda s à
SUPERFONTE - Indústria, Comércio e Exportação, que
imediatamente iniciou pesquisas detalhadas no local.

Para melhorar a oferta de água do parque, a SUPERFONTE,
durante os estudos que realizou, perfurou um poço tubular profundo,
que apresentou uma produção de 8.000l de água por hora, com
qualidade e propriedades idênticas àquelas das fontes naturais. Dessa
forma, a empresa poderá dar início imediato ao engarrafamento das
águas minerais Contendas sem prejuízo do bom funcionamento do
Parque, onde poderão continuar a ocorrer as atividades de recreação
hídrica de contato.

É importante lembrar que Conceição do Rio Verde, município sede
do Distrito de Águas de Contendas, faz parte do Circuito das Águas do
Sul de Minas, localizando-se próximo das cidades de Caxambu, São
Lourenço, Cambuquira e Lambari. Por isso, é dotada de uma boa
estrutura para o atendimento ao turismo, incluindo-se hotéis, boas vias
de transporte e, fundamentalmente, história e um povo hospitaleiro,
com abundante mão-de-obra treinada para o atendimento aos
usuários de suas águas minerais. Como se vê, atende totalmente os
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pré-requisitos da Lei nº 13.459, de 2000, que regulamenta o
reconhecimento das estâncias hidrominerais no Estado.

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

REQUERIMENTOS
Nº 914/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a ginasta Daniela Aleixo Leite,
na pessoa de seu pai, Deputado João Leite da Silva Neto, pela
brilhante participação no Pan Rio 2007. (- À Comissão de Educação.)

Nº 915/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o IEF por ser considerado
referência em preservação ambiental pela Secretaria do Meio
Ambiente do Rio de Janeiro. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 916/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Escola Estadual Francisco Sá e
à Escola Estadual Dom Joaquim Antônio Pimenta pelo brilhante
resultado obtido nas avaliações do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica. (- À Comissão de Educação.)

Nº 917/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Ten.-Cel. José Wilson por
sua posse como Comandante do 46º Batalhão de Polícia Militar de
Patrocínio. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 918/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Comarca de Itabirito, na
pessoa do Juiz Antônio Francisco Gonçalves, pelo transcurso do 80º
aniversário de instalação dessa Comarca.

Nº 919/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a 62ª Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais -, na pessoa de seu
Presidente, Sr. Alceu José de Oliveira Batista, pelo transcurso do 80º
aniversário de instalação da Comarca de Itabirito.

Nº 920/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Maria Beatriz Pinheiro
Caíres, Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado, por ter
sido agraciada com a Medalha Desembargador Alyrio Cavallieri.
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Nº 921/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Carlos Cruvinel,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, por ter sido
agraciado com a Medalha Desembargador Alyrio Cavallieri. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 922/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Instituição Casa Lar Estrela,
na pessoa de sua Diretora, Sra. Maria Cristina Ferreira, pelo
transcurso do 10º aniversário de sua fundação. (- À Comissão do
Trabalho.)

Nº 923/2007, do Deputado Luiz Tadeu Leite, em que solicita seja
encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de
informações sobre helicóptero pertencente ao Estado, vinculado à 3ª
Região de Policiamento Militar - 3ª RPM -, com sede em Montes
Claros. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 924/2007, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja
encaminhado ofício ao Secretário Executivo do Conselho Nacional de
Política Fazendária - Confaz - com vistas à celebração de convênio
para o integral cumprimento da Lei nº 15.757, de 2005, e da Lei
Federal nº 7.853, de 1989. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 925/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes e Juventude com vistas à
construção de uma arquibancada no Estádio Municipal Virgílio Antônio
da Silva, localizado no Município de Centralina. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 926/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado
apelo ao Presidente do Congresso Nacional com vistas a que o
Projeto de Lei nº 4.385/94, que trata da regulamentação das farmácias
como estabelecimento de saúde, seja votado o mais rápido possível.

Nº 927/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado voto de congratulações ao Chefe de Polícia do
Condado de Miami - Dade, Flórida, USA -, por sua atenção e
receptividade quando da visita realizada por parlamentares desta
Casa às instalações da sede dessa Polícia.

Nº 928/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais civis que
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relaciona, com o devido registro em suas pastas funcionais, por sua
participação em 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: Cláudio Freitas Utsch Moreira; João
Marcos de Andrade Prata; Fernando Antônio Ribas; Sérgio Barbosa
Toledo; Geraldo da Luz Costa; Cláudio Cândido da Silva; Vander
Tavares Gomes; Sandro Vinícius Procópio; Ronaldo Fernandes de
Melo e Paulo Eduardo de Lima.

Nº 929/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia
seja encaminhada ao Secretário de Defesa Social denúncia contra o
Major PM Caubis Romes Pereira, acusado de prática de crimes de
prevaricação e de falsidade ideológica no comando da Companhia da
PMMG no Município de Frutal e sejam solicitadas providências para a
abertura de processo administrativo disciplinar para apuração do fato
e imediato afastamento do referido Major do comando dessa unidade.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública, de Educação, de Meio Ambiente, de
Segurança Pública e de Turismo.

Oradores Inscritos
  O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, nobres
colegas, telespectadores da TV Assembléia, com satisfação, quero-
me manifestar mais uma vez na tribuna desta Casa a respeito de
ações importantes e positivas que nosso Governador Aécio Neves
tem feito na região, e também de problemas que continuam
acontecendo, mesmo com as ações que visam a coibi-los. Quando o
assunto é segurança, vemos que, em alguns lugares, se resolvem as
questões e se avança, mas, em outros, continua havendo problemas,
como foi o caso de Juruaia e Nova Resende.

Nesta semana estive com o Secretário de Defesa Social, Dr.
Maurício Campos, que nos atende muito bem e está sempre muito
bem-informado, preocupado e com bons projetos; entretanto, a
verdade é que o povo não pode esperar muito. Hoje as fazendas de
nossa região estão sendo invadidas: as pessoas são feitas reféns,
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dão-se tiros, e, às vezes, cometem-se assassinatos. Na maioria dos
casos, são profissionais que vêm do Estado de São Paulo, o que nos
preocupa muito em Alpinópolis, Carmo do Rio Claro, Bom Jesus da
Penha e Jacuí, aonde chegam com caminhões e roubam as casas,
muitas vezes até durante o dia.

Espero que sejam atendidos nossos pedidos por mais agentes,
como Detetives para a investigação e mais Delegados com ação
efetiva, a fim de melhorarmos a área de segurança para o nosso povo.

Continuamos lutando na defesa do produtor rural. Houve aqui um
debate em fevereiro, e as questões foram para Brasília, por meio do
Deputado Carlos Melles, primeiro para o Ministro Walfrido dos Mares
Guia e depois para o Ministro Reinhold Stephanes, com o apoio do
Deputado Silas Brasileiro, hoje na Secretaria Executiva do Ministério.
Temos avançado na área de grãos principalmente, mas precisamos
de mais avanços no café.

O governo federal lançou o Pepro, com recursos do Funcafé, o que
ajuda muito e traz algumas melhoras, porém isso ainda não é
suficiente para ajudar na defesa do nosso produtor de café, que, neste
ano, além dos custos elevadíssimos, teve uma safra muito baixa e
uma grande descapitalização.

O produtor de leite hoje vive um momento bem melhor: o preço do
leite subiu, e isso tem sido importante para ele começar a respirar;
entretanto, o problema é o alto endividamento. As fazendas perderam
sua capacidade produtiva, e, quando o preço melhora, nem sempre os
produtores podem tirar proveito da situação. Esperamos que esse
preço continue e ele possam respirar melhor.

Há ainda dois problemas que afligem o cidadão mineiro. Existem
ações importantes do governo do Estado, pressionado muitas vezes
pelo Ministério Público, como na questão dos ônibus que têm mais de
15 anos e já não podem transportar passageiros. Quando analisamos
a questão do lado da lei e da qualidade cobrada pelo Ministério
Público, assim como pelo governo do Estado, que sempre baseou sua
administração na qualidade dos serviços, vemos que é um caso a
repensar, pois muitas famílias, muitos donos de ônibus precisam
trabalhar, como é o caso de muitos produtores que precisam do
ônibus para transportar os bóias-frias e de pequenos empresários que
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precisam transportar estudantes, para os quais é necessário fazer um
preço melhor, já que são de famílias de baixa renda e não têm
condições de pagar mais. Estão todos num impasse, já que já não
podem transportar seus passageiros a partir de ontem. A partir de
hoje, quem transportar estará agindo de forma irregular, correndo o
risco de seu veículo ser apreendido, deixando as pessoas sem
transporte.

Precisamos que o governo do Estado, que sempre deu solução para
grandes problemas que imaginávamos não terem solução, busque
uma forma de solucionar o problema desses pequenos empresários,
como, por exemplo, uma linha de crédito. Esses donos de ônibus
muitas vezes só têm seu veículo para trabalhar, transportam alunos e
passageiros para ganhar seu pão de cada dia. Às vezes pagam para
trabalhar, em razão das condições das estradas, que depreciam cada
vez mais os veículos. Talvez, juntos, possamos conseguir com o
Governador recursos para que essas pessoas melhorem sua frota e
continuem trabalhando, gerando emprego e transportando
principalmente alunos e trabalhadores rurais.

Outro problema é a questão do transporte de aves dentro e fora do
Estado, relativamente à sanidade do animal. Hoje, o que mais se
discute e se preza é a confiabilidade do que é produzido no Brasil,
para que possa continuar abrindo suas exportações. Analisando por
esse lado, vemos a importância de se ter uma ação direcionada em
defesa da sanidade animal. Mas, quando se vê que o pequeno
produtor de aves, principalmente aquele homem da roça que no final
de semana leva seu frango para vender na cidade ou para dar de
presente a um amigo, essa ação poderá já não ser possível. Então,
precisamos avaliar formas de buscar estratégias e o máximo de
qualidade na sanidade de nossos produtos, mas, ao mesmo tempo,
formas de proteção ao pequeno produtor, ao agricultor familiar, àquela
pessoa que tem uma pequena renda baseada na produção de aves.

Vamos falar também de coisas alegres, da MG-050, da PPP, projeto
do governo no Estado, do Governador Aécio Neves, o primeiro do
Brasil. A PPP da MG-050 inicia-se em Juatuba e vai até minha cidade,
São Sebastião do Paraíso, divisa com São Paulo. Esse é um projeto
que está sendo implantado de forma rápida, com qualidade. Aproveito



97

para cumprimentar a empresa Equipav, que tem acertado na forma de
ação. É verdade que de vez em quando nos preocupamos com alguns
detalhes, com a falta de sinalização nas paradas, mas é uma questão
de acerto que logo será corrigida. A verdade é que nossas estradas
estão muito melhores. O Deputado Neider Moreira é testemunha
disso. A estrada para Itaúna melhorou muito com a PPP da MG-050.
Hoje é possível vermos estradas limpas nas laterais, recuperadas nos
pontos críticos, nos buracos que nos pegavam de surpresa. Dessa
forma, o governo do Estado cria um belo projeto. Fiquei feliz, ao ver
que outras estradas mineiras, mais ou menos umas dez, serão
incluídas no mesmo programa. Com isso o Governador Aécio Neves
mostra sua capacidade de gestão, fazendo com que o usuário pague
pelo que usa, mas um preço pequeno, pela qualidade do que vai
utilizar, uma rodovia mais segura, mais rápida, proporcionando
economia de combustível e do próprio automóvel.

Gostaria de fazer aqui também uma pequena reflexão a respeito do
acidente com o avião da TAM em São Paulo, decorrente do excesso
de vôos, dos aeroportos operando fora das normas, nem sempre
assegurando o mais importante. Na verdade, isso é um problema
sério, o Brasil precisa olhar isso com muita preocupação. Quando digo
isso, refiro-me ao Governador Aécio Neves: quando reativou o
Aeroporto de Confins, muitas pessoas não entenderam a importância
desse ato. Agora fica claro que a decisão foi correta e que nosso
Aeroporto de Confins poderá transformar-se em um grande centro de
distribuição dos vôos do Brasil.

Fazer dali os pontos de chegada e de saída de vários vôos que
seriam feitos em São Paulo, onde há grandes congestionamentos, e
acontecem esses acidentes trágicos. Tenho a certeza de que o
Governador saberá aproveitar o grande potencial do Aeroporto de
Confins para atrair mais vôos, mais desenvolvimento e mais negócios
para Minas, fazendo com que nós, mineiros, cada dia mais,
entendamos a grande visão do Governador Aécio Neves. Muito
obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público presente, telespectadores da TV Assembléia.
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Desejo cumprimentar, no meu pronunciamento, os 660 atletas
brasileiros que participaram dos Jogos Pan-Americanos realizados no
Rio de Janeiro. Os jogos permitiram a integração dos 42 países
participantes, mostraram inúmeras histórias de superação, tiveram o
papel de melhorar a auto-estima do brasileiro e, infelizmente, serviram
de anestésico às dores e à comoção nacional causada pelo acidente
no Aeroporto de Congonhas, onde 200 brasileiros morreram
inutilmente.

Neste último mês, constatamos tristemente e de forma traumática
como o governo federal é um mau gestor público. Em meu próximo
pronunciamento, quero tratar da questão da execução orçamentária
do Estado de Minas Gerais, trazida pelo nobre colega Deputado André
Quintão ontem, porque a má gestão do governo federal influencia,
muitas vezes, a execução orçamentária do governo do Estado. Já
tenho os números dos estruturadores, especialmente do estruturador
da Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas. E demonstrarei a
baixa execução do governo federal. Como Deputado Estadual, não
me posso calar ante a má gestão do governo federal, porque ela
influencia na vida dos mineiros.

Começamos pelos próprios Jogos Pan-Americanos, cuja estimativa
de gastos feita pelo Comitê Olímpico Brasileiro, em 2002, quando da
candidatura do Rio de Janeiro, era de R$414.000.000,00, corrigidos
pela inflação, a maioria dos recursos oriundos da iniciativa privada. No
entanto, a realidade foi outra. Gastou-se nove vezes mais -
R$3.700.000.000,00 -, tudo pago pelo contribuinte e sem licitação. Só
a reforma do Maracanã custou R$294.000.000,00, R$50.000.000,00 a
mais do que a construção do estádio novo de Leipzig, usado na Copa
do Mundo em 2006, na Alemanha.

Essa gestão é muito parecida com a da Prefeitura de Belo
Horizonte. Os jornais trazem hoje a investigação do Ministério Público
em relação a obra sem licitação, em que foi presenteada uma
empreiteira, através de uma associação. Tudo denunciado pelo nobre
Deputado Délio Malheiros. Hoje vemos, Deputado Délio Malheiros, o
Ministério Público acompanhar como os recursos públicos têm sido
mal utilizados pela Prefeitura de Belo Horizonte, pelo Prefeito
Fernando Pimentel.
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Antes do recesso, eu havia denunciado aqui o 33º Termo Aditivo a
um contrato considerado irregular pelo Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, da limpeza da Lagoa da Pampulha. Já estamos no
33º Termo Aditivo de um contrato irregular, e agora vemos a
Prefeitura, novamente, utilizar mal os recursos, e sem licitação.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado João Leite, o
que V. Exa. diz, da tribuna, reflete a mais absoluta realidade da
administração municipal. É uma administração perdulária, uma
administração que não tem nenhum apego à Lei das Licitações.

Esse fato que V. Exa. traz a lume diz respeito ao repasse de mais de
R$36.000.000,00 para uma ONG, para a construção de um conjunto
habitacional, ONG essa que cuidava de distribuir cobertores para os
pobres. Há, nessa ONG, a presença de vários padres, que foram e
estão sendo usados pela Prefeitura de Belo Horizonte para atingir
seus objetivos escusos. A Prefeitura de Belo Horizonte repassou para
uma ONG R$36.000.000,00 para a construção de um conjunto
habitacional. Essa ONG entregou o dinheiro para uma empresa de
engenharia que financia o PT na Prefeitura; a empresa construiu o
conjunto, mas não se sabe como essas casas foram distribuídas,
quais critérios foram utilizados. Sabe-se que, nesse conjunto, estão
instaladas muitas lideranças do partido que ocupa a Prefeitura de Belo
Horizonte.

A Prefeitura repassa o dinheiro para uma ONG, sem licitação,
Deputado João Leite, a qual contrata, então, essa empreiteira. Isso é
uma forma de burlar, flagrantemente, a Lei das Licitações nesta
cidade, uma forma de burlar o processo licitatório, que deve ter como
princípio a universalidade daqueles que se interessam em participar
do certame pelo menor preço e pela melhor qualidade. Não! Entrega-
se o dinheiro para uma ONG, que contrata uma construtora. Depois
essa construtora ressarce parte do dinheiro na forma de financiamento
de campanha do PT na Prefeitura de Belo Horizonte.

Para mim, e também para aqueles que são iniciantes do curso de
Direito, isso se chama forma fraudulenta de burlar a Lei das
Licitações. A Prefeitura acha tudo muito normal e usa uma instituição
religiosa. Mas não só uma instituição religiosa, como também escolas
sindicais são uma fonte de drenagem de recursos públicos para
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utilizar-se desses valores, para treinar militantes petistas, militantes
partidários, militantes que depois vão servir ao partido com a utilização
de recursos da administração pública municipal.

Isso não é razoável, Deputado, isso não é ético, isso não é legal. Até
que enfim o jornal publicou. A revista “Veja” publicaria essa matéria,
que foi abortada. Outros jornais publicariam essa matéria, que foi
publicada no “Hoje em Dia”, de uma página, mas todas as matérias
foram abortadas. E agora a matéria saiu. Parabéns para a jornalista
que a escreveu pela primeira vez, a Cláudia Rezende, e agora para
esse outro jornalista que a reeditou, a qual foi muito bem redigida.

Então, que a Prefeitura dê as explicações, de por que repassar
dinheiro, descoberto pelo Deputado que à época era Vereador, para
uma ONG, mais de R$30.000.000,00, sem licitação. Muito obrigado,
Deputado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Délio Malheiros. V.
Exa. traz ainda mais informações sobre essa situação lamentável.

Deputado, a matéria do jornal “Hoje em Dia” traz que o coordenador
da associação afirma, para o jornal, que a contratação da HP
Engenharia se deu sem concorrência pública, mas seguindo
orientação da Prefeitura. Consta na matéria que a Prefeitura orientou
que essa associação deveria procurar determinada empreiteira. E a
explicação é que essa empreiteira conseguiria recursos da Caixa
Econômica Federal. Então, é algo impressionante como o recurso do
povo de Belo Horizonte está sendo mal utilizado pela Prefeitura.

Também nessa matéria, há uma manifestação do Vereador Antônio
Pinheiro. V. Exa. veio para esta Casa contribuir para o povo de Minas
Gerais, e lá permaneceu o Vereador Antônio Pinheiro, do PSDB, que
está questionando o convênio. Ele diz justamente o que V. Exa. tinha
dito, que associação não existe para construir casas, mas para cobrar
do governo que cumpra as políticas sociais. E a Prefeitura de Belo
Horizonte usou essa associação para burlar a Lei das Licitações.
Segundo o Ministério Público, se uma associação receber mais de
50% de recurso público, deverá fazer licitação para usar o dinheiro.
Mas não houve licitação. E, se não houver, os envolvidos estarão
sujeitos a sanções de improbidade administrativa.

Esperamos que os recursos mal utilizados pela Prefeitura de Belo
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Horizonte, pelo Prefeito Fernando Pimentel, retornem para os cofres
do povo de Belo Horizonte.

A Prefeitura não pertence a ninguém, mas sim ao povo de Belo
Horizonte, e os recursos não podem ser utilizados dessa maneira,
sem licitação e com contratos aditivos reconhecidamente irregulares,
conforme reconheceu o Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais. Então, o fato de a Prefeitura de Belo Horizonte orientar uma
associação a procurar uma empreiteira é demais.

Também gostaria de falar dos desacertos do governo federal em
relação à segurança de vôos, os quais contribuíram para o recorde
nacional de acidente aéreo. Nos últimos quatro anos, morreram 543
pessoas. Apesar da existência de uma curva ascendente nessa área,
o dinheiro público foi desperdiçado numa aventura espacial, que
custou R$16.000.000,00. Este governo gastou dinheiro com o
astronauta, e não temos dinheiro para a segurança dos vôos da
população brasileira, não apenas em relação àqueles que voam, mas
também àqueles que residem em lugares onde os aviões passam por
cima de suas casas e de suas cabeças.

A negligência fica clara, ao se verificar que a execução orçamentária
para o desenvolvimento da infra-estrutura aeroportuária, neste ano, foi
apenas de 6,45% do Orçamento.

Será que isso não interessa a Minas Gerais? Será que um Deputado
Estadual vai ficar calado vendo essa situação no País ou vendo o que
a Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo com o recurso público, e
ainda vendo que não se executa o Orçamento federal para a
segurança dos vôos no Brasil? Um Deputado Estadual não pode falar
sobre isso? Não só pode, como deve.

Os que buscam as rodovias, fugindo do caos dos aeroportos,
tiveram de conviver também com o aumento dos acidentes fatais, que
cresceram 28% em relação ao mesmo período do ano passado,
resultando em 237 mortes neste mês, nas rodovias federais no Estado
de Minas Gerais. É a precariedade das estradas federais em Minas
Gerais. Além disso, falta fiscalização e educação para o trânsito.

Definitivamente, planejamento e preocupação com infra-estrutura
não são prioridades deste governo federal, e ainda temos de conviver
com seus assessores fazendo gestos grosseiros e desrespeitosos ao
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povo brasileiro, sofrido, machucado e indignado com a sucumbência
de sua infra-estrutura de transporte e de centenas de vidas, estas
impossíveis de ser reparadas.

O caos aéreo que temos vivido neste ano é o resultado da
incompetência dos administradores federais nos diversos níveis, que
não sabem determinar prioridades, e da sujeição do Estado brasileiro
aos “lobbies” das grandes empresas que maximizam seus lucros e
não realizam adequadamente os serviços pelos quais foram
contratadas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, ocupo esta tribuna hoje para lamentar um fato muito
negativo sobre a expectativa da região Nordeste de Minas Gerais, em
face do veto oposto pelo Presidente da República ao projeto das
Zonas de Processamento de Exportação.

Quando o Presidente esteve aqui, estivemos com ele no Palácio das
Artes e ficamos muito satisfeitos, já que ele se comprometeu a
sancionar o projeto de lei que cria as ZPEs no País, que são 17,
beneficiando, é claro, a nossa Teófilo Otôni. E ele nos adiantou que
vetaria alguns artigos, mas que, posteriormente, faria a medida
provisória, regulamentando alguns itens dentro da nova realidade
brasileira, em vista de que esse projeto estava há 11 anos no
Congresso Nacional. Essa luta começou em 1988, da qual
participaram o Deputado Luiz Leal, eu, como Deputado Federal, e,
posteriormente, o Deputado Ademir Camilo.

Fizemos tudo que era possível, inclusive construímos a infra-
estrutura básica da ZPE em Teófilo Otôni. Ela está pronta e
aguardando, há nove anos, para trabalharmos, a fim de levar algum
desenvolvimento para aquela região, uma das mais pobres do Estado
de Minas.

O veto oposto pelo Presidente exacerbou o que estava combinado,
acertado, delineado, para que tivéssemos a expectativa de
implantação rápida da Zona de Processamento de Exportação de
Teófilo Otôni.
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Não está tudo perdido. A nossa fala hoje tem o objetivo de apelar ao
Sr. Presidente da República para a realidade do mundo. O nosso
Presidente Lula quer ser estadista, e, para tanto, a primeira coisa que
tem a fazer é verificar o que ocorre no mundo.

Tivemos, no primeiro trimestre do ano de 2007, um crescimento da
China de 11,5%, enquanto o Brasil está patinhando nos 2,6%, 2,7%
ou 2,8% de taxa de crescimento, causando a preocupação de todos
nós em relação à geração dos empregos e à melhoria da qualidade de
vida do nosso povo.

Falávamos a respeito desse assunto, porque, desde 1988,
discutimos esse aspecto da realidade brasileira. Não teríamos
condições de competir no mundo globalizado, numa economia
internacionalizada, se não pudéssemos estabelecer no País algumas
estruturas, especialmente nas zonas mais deprimidas, nas áreas mais
pobres deste país, a fim de que elas pudessem integrar-se no Brasil
como um todo, participando do seu processo de crescimento.

Lamentavelmente, a visão de estadista do Presidente está
comprometida neste instante, em vista do veto oposto à ZPE. E por
que está comprometida? Se a China cresceu 11,5%, isso se deve, em
parte, às 142 ZPEs instaladas nesse país na década de 1980, quando
preconizávamos as instalações das ZPEs no Brasil.

Os Tigres Asiáticos, Hong Kong e Singapura, e até a Espanha, com
a ZPE de Barcelona, tiveram um acréscimo no seu potencial de
crescimento fantástico, exatamente em virtude das ZPEs.

A Rússia e a China, modelos fechados ainda na década de 1980,
abriram a sua economia para o mundo por meio dessas ZPEs. A taxa
de crescimento foi alterada substancialmente, gerando emprego,
oportunidade de trabalho, melhoria da qualidade de vida e benefícios
para a população.

Estamos tendo a sensação, hoje, de que o Presidente está acuado,
sem saber como fazer para concluir o segundo mandato. Ele empaca
no PAC; quando pára, as coisas param.

Não se trata aqui apenas de uma crítica a um ato do Presidente da
República. Ao contrário, o meu partido dá suporte ao Presidente no
Congresso Nacional. Temos torcido por que o Presidente acerte,
afinal o Brasil precisa de um bom governo.
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Boas iniciativas têm sido tomadas pelo Presidente da República,
mas há de se lamentar a falta de visão de estadista, que é necessária
num país grande como o Brasil, com um potencial fantástico para o
crescimento, mas que não o explora.

À guisa de exercício, estávamos imaginando qual teria sido a
preocupação do Presidente, da sua assessoria e dos seus Ministros
nesse ato. Talvez seja não crescer muito, pois, se assim o for, faltarão
estradas. Se crescer muito, faltarão ferrovias. Já estão faltando portos.
Se crescer muito, não teremos aeroportos; se crescer muito, faltará
combustível, gasolina; se crescer mais, haverá o “apagão” elétrico.

Isso ocorre, porque não se investiu em infra-estrutura nos primeiros
quatro anos de governo, e agora se tenta fazer a aceleração. Mas as
próprias entidades ligadas ao meio ambiente obliteram a ação do
governo, controlado que sempre foi pelos aliados do Presidente da
República. Nós ficamos nessa situação. Faremos um processo de
aceleração do crescimento ou vamos empacar o crescimento? É PAC
ou empaca? Minha preocupação é que o Presidente está perdendo
uma oportunidade única de deflagrar um novo processo de
desenvolvimento rápido no País. Mas, para tanto, é preciso
reconhecer que os US$100.000.000.000,00 que temos de reserva
devem ser usados para resolver os problemas internos, e não o
problema da dívida.

Desde que me entendo por gente, lidei com administração pública,
desde a década de 70. Sabe-se muito bem que dívida de poder
público não precisa ser paga, mas sim bem administrada e a custo
baixo. Estamos com dinheiro sobrando lá fora, mas estamos pagando
juros ao governo norte-americano, ao estocar dólares. Pagamos juros
além da taxa Selic e recebemos juros em moeda forte a 4,5% ao ano.
Onde vamos parar?

Não sou economista, mas basta uma visão global um pouco mais
clara, para entender que este país tem tudo para crescer e se
desenvolver. Mas sentimos que o governo federal está segurando
para que não cresça. Se segurasse, pelo menos, o avião da TAM, que
não conseguiu frear... Não conseguiu segurar o avião, porque, em vez
de o Ministério Público estar investigando as coisas realmente
importantes do País, está perseguindo Prefeitos.
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Por que nunca ninguém ouviu falar em investigação da Polícia
Federal nem da interferência do Ministério Público no setor aéreo?
Uma crise dura dez meses e meio, mas ninguém viu o Ministério
Público  e a Polícia Federal apurarem as irregularidades no setor
aéreo - as malandragens da Infraero, a roubalheira na construção de
aeroportos, os desvios de recursos e de finalidades, a falta de
planejamento. Será que viveremos, eternamente, em um país de
improvisações?

Estamos em um momento ótimo da economia internacional. Vamos
deixar passar este ótimo momento de crescimento global para nos
integramos ao crescimento do Brasil? Exemplo prático e tranqüilo:
“por que Minas consegue crescer o dobro do que cresce o Brasil?”
Será que não despertaram para essa realidade? Será que pensam
que deve estar ocorrendo alguma coisa estranha em Minas Gerais
para crescer duas vezes mais no seu potencial do que o Brasil cresce,
com todas as dificuldades que Minas tem? Com todas as dificuldades
que qualquer Estado brasileiro tem hoje, haja vista que 57% de todo o
dinheiro arrecadado no País vai para o caixa do Tesouro Nacional.

Essa é a nossa preocupação. Não se trata de uma crítica ao
Presidente, mas de uma advertência. O Deputado João Leite acabou
de dizer que não devemos preocupar-nos apenas com as coisas de
Minas ou da nossa paróquia, da Paróquia da Imaculada Conceição de
Teófilo Otôni ou da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Poté.
Precisamos preocupar-nos com o mundo globalizado. A economia se
internacionalizou de tal forma, que já não há como voltar atrás. O que
está acontecendo neste país?

Estranhem: tudo o que acontece no Brasil hoje começou com
Fernando Collor de Mello. Todas as leis e projetos de
internacionalização, abertura dos portos, tudo começou com Collor de
Mello. Vem o Fernando Henrique e continua a implantação desse
modelo de internacionalização, de trabalhar junto com o setor privado
- não tendo o governo recursos -, fazer as concessões, as PPPs.
Realisticamente, com o pé no chão, como fez o Itamar. Todos se
esquecem de que temos moeda estável hoje graças ao Itamar Franco.
Como Governador, ele não foi tão bom para mim, que era Prefeito.
Mas foi graças a ele. E fica essa fantasia de que a estabilidade da
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moeda é um lucro deste governo.
Se olharmos bem, tirando fora os roubos do tempo do Collor; os

possíveis roubos do tempo do Fernando Henrique; os roubos
acelerados; o programa de aceleração do roubo no período Lula,
porque o grande programa de aceleração do roubo foi neste governo;
enfim, tirando fora tudo isso, veremos o que houve historicamente
neste país.

Tudo começou com o Collor, com seus defeitos, mas ele pagou
caro: cassamos 12 Deputados, o Presidente da Câmara e o seu
mandato de Presidente, pois ele teve de renunciar na última hora,
para que seu “impeachment” não fosse homologado definitivamente.
Vejam, mesmo depois da renúncia, votamos assim mesmo.

De lá para cá, ninguém pagou muito pelos erros e pelos desacertos.
Mas é preciso reconhecer que hoje o Brasil tem uma condição
diferenciada dos demais países do mundo, um potencial fantástico de
crescimento. Mas não há jeito de crescer, se não tivermos estradas,
ferrovias, aeroportos, portos, e se não houver investimento pesado
nas regiões deprimidas, como o Norte e o Nordeste de Minas, como o
Nordeste brasileiro também.

Fora da demagogia, o Bolsa-Família é um grande instrumento
social. Mas não é a solução para o problema da economia. Vamos ter
eternamente milhões de pessoas vivendo de esmola? É isso que o
brasileiro quer? Viver da esmola do Bolsa-Família. Bolsa-Família,
diga-se de passagem, é uma herança das várias bolsas e dos vários
programas criados no governo Fernando Henrique. Fala-se que ele foi
criado neste governo, o que não é verdade. Repito: ele foi criado no
governo Fernando Henrique. Esse instrumento deve e precisa ser
passageiro. O que o povo quer e precisa é emprego, trabalho e
melhoria de renda. Um salário mínimo aviltante de R$380,00 é uma
vergonha para o Brasil, mas se a economia não tiver condições de
pagar mais, como fazer?

Sr. Presidente, hoje a minha preocupação não é apenas com o
problema do tráfego aéreo, mas também com o “apagão” generalizado
da infra-estrutura brasileira. Preocupo-me com o “apagão” das
estradas, das ferrovias, dos portos e do aéreo.

Por que me preocupo? Certamente em 2011 teremos o Aécio Neves
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na Presidência da República, se for candidato. Ele é que pegará o
“pepino”. Apagará tudo em 2011. Estão programando para que o País
apague em 2011. O PAC, que resolveria o problema de infra-estrutura
brasileiro, dos portos, dos aeroportos e das rodovias, empacou.

Temos de advertir o Presidente da República. Ele fez um governo,
ganhou o segundo, está nas graças do povo. Não adianta tentar
demolir a reputação do Presidente Lula, pois ele faz linha direta com o
povo. Ele passou por cima dos políticos, da imprensa, da mídia, dos
setores organizados e fala diretamente com o povo. Ele é imbatível.
Repito: não adianta tentar denegrir a reputação do Presidente da
República. Ele nada tem a ver conosco. Não adianta a rebeldia da
classe média, pois não é maioria. Mas é preciso discutirmos pelo
menos um pouco mais seriamente a política nacional. E esta
Assembléia de Minas tem responsabilidade, porque de Minas partiram
todos os grande movimentos de salvação do Brasil.

Portanto, neste momento, em que retomamos o segundo semestre
de atuação, é preciso que discutamos não o sexo dos anjos nem a
influência do galho seco na vida do macaco, mas comecemos a
trabalhar e a pensar em coisas mais sérias: é preciso examinar a
fundo este país, como deve ser feito num grêmio estudantil de uma
escola rural ou nas reuniões das associações comunitárias.
  Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o meu apelo é que
marquemos o segundo semestre nesta Assembléia como um
momento de deflagrar o debate profundo da situação nacional; que
analisemos profundamente o que ocorre neste país, porque não nos
podemos conformar com uma taxa de crescimento irrisória como a
que temos e com toda a infra-estrutura deste país arrebentada. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Neider Moreira) - Com a palavra, o
Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
imprensa, funcionários da Casa, telespectadores da TV Assembléia e
público que nos assiste das galerias, vimos, hoje, nesta tarde, usar os
microfones e a nossa TV Assembléia para também nos manifestarmos
relativamente à situação vergonhosa da aviação brasileira, desde o
seu início, desde o primeiro acidente com a Gol, há quase um ano.
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Até então parecia que vivíamos uma situação de normalidade.
Ninguém sabia de nada embora tivéssemos problemas estruturais, de
segurança nas pistas, de sobrecarga, de pistas escorregadias e de
controladores que trabalhavam mais que deviam, controlando um
número maior de vôos que o permitido, internacional e legalmente.
Tudo isso acontecia e era encoberto, porque ninguém sabia de nada;
todavia, a partir de um determinado momento, tudo se descortinou, e
hoje vivemos essa fase negra da história da aviação brasileira.

Tudo isso traz um prejuízo imenso e incalculável em todos os
sentidos, a saber: econômico, financeiro e empregatício. A crise
afetou muito o setor de turismo do País, o que já é notório. Há um
descrédito total na aviação brasileira. Essa é uma realidade.

Por toda essa história, é lamentável ouvirmos as manifestações
havidas nessa trajetória por parte de membros do governo federal,
que deveriam ter tido atitudes de responsabilidade e respeito para
com o usuário da aviação civil brasileira. Assim agiam diante da
situação dramática vivida pelos passageiros, que se deitavam
irregularmente nos aeroportos, pela estafa e pelo cansaço, em razão
do abuso das empresas aéreas, que vendiam passagens que não
poderiam ser vendidas, já que sabiam que aqueles vôos não
ocorreriam. As empresas vendiam passagens em número superior ao
permitido, disso também tinham conhecimento. Posteriormente,
desrespeitosamente, deixavam no chão o passageiro que havia pago
pelo direito de voar. Não houve o menor respeito por esse passageiro,
e sim uma grande irresponsabilidade.

Isso é lamentável, e temos de deixar aqui nossa manifestação de
sentimento, de repulsa por tudo isso. Percebemos que as autoridades,
que deveriam estar preocupadas, assim não estavam. Isso não era
notório apenas nas ações dos dirigentes de órgãos, como a
Aeronáutica, o Ministério da Defesa, o DAC e a Anac. Percebíamos
uma superficialidade, uma irresponsabilidade em qualquer que fosse o
órgão. Parecia que todos estavam vivendo em outro planeta, e não
aqui, no Brasil, onde presenciavam tudo o que ocorria.

Infelizmente, tudo isso aconteceu. O povo brasileiro é um povo
pacato. E um povo que aceita com facilidade essa situação pagou
finalmente para ver - mas alguns pagaram para ver a morte chegar.
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Isso é lamentável.
A atitude da Ministra Marta Suplicy também foi lamentável,

parecendo que não estava nem aí para a situação que o País estava
vivendo, assim como a atitude do Marco Aurélio, que fazia gestos
obscenos, mas que depois veio pedir desculpas, o que é muito fácil.
Agora, para quem está ali esperando há horas, dias, noites, a fim de
viajar para cumprir compromissos marcados, que tiveram de ser
descumpridos e desfeitos, esses prejuízos e a dificuldade de o povo
ter o seu direito ressarcido são muito grandes. Tudo é muito difícil. Se
passaram por tudo isso, por situações previsíveis e possíveis de ser
evitadas, imaginem se, depois do ocorrido, serão ressarcidos no seu
prejuízo. O Procon e o Ministério Público têm-se manifestado, mas é
muito difícil, principalmente em relação às vidas que se foram e que
também jamais serão restituídas.

É lamentável que o nosso país tenha passado tanto tempo nessa
situação difícil. Deixaram passar tempo de mais, para, então, começar
a tomar alguma providência palpável, que realmente dê uma
expectativa. Infelizmente ainda não temos a certeza, não podemos
acreditar, mas já há a expectativa de que alguma coisa pode começar
a ocorrer no caminho da solução do problema.

Sabemos, sim, que o povo tem sofrido e tem sido muito humilhado.
Vamos mais além, pois há muita falta de respeito para com o usuário,
principalmente o da aviação.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Caro Deputado Doutor
Viana, quero enfatizar a relevância do pronunciamento de V. Exa. e da
mobilização de todos nós, Deputados Estaduais. Tenho acompanhado
o caso juntamente com o Deputado Miguel Martini, que está bem de
perto, na CPI que investiga esse problema pelo qual o País tem
passado.

Acompanhando as reuniões e as entrevistas, percebemos também
que é o momento de nós, como bancada mineira no Congresso
Nacional, nós, como integrantes da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, promovermos uma grande convocação, a fim de discutirmos a
questão e termos nossa voz e postura diante de uma situação tão
delicada e difícil. Por isso, até por exortação do próprio Deputado
Federal Miguel Martini, apresentamos um requerimento à Comissão
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de Turismo da Casa, o qual também será apresentado à Comissão de
Transporte e Obras Públicas, solicitando uma reunião especial no
próximo dia 14/8/2000, às 14h30min, na qual estarão presentes a
diretoria da Infraero, a gerência do Aeroporto de Confins, a Secretaria
de Turismo e outras secretarias.

Neste aparte, que V. Exa. me concede, quero convocar todos os
Deputados para estarmos juntos, no dia 14, discutindo Confins como
opção, mas, muito mais que isso, discutindo realmente a importância
e a seriedade do momento que estamos atravessando. Ao mesmo
tempo, buscaremos soluções coerentes, responsáveis, que não sejam
simplesmente vaidades oportunas de partidos, mas soluções que
Minas Gerais possa apresentar ao Brasil num momento em que ele
tanto precisa.

Agradeço o aparte de V. Exa. e, mais uma vez, convido todos para,
no dia 14, às 14h30min, participar dessa reunião conjunta das
Comissões de Turismo e de Transporte, a fim de discutirmos esse
problema e também Confins como opção.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o seu aparte, que foi muito
valioso, mas a situação é lamentável, prezado Deputado Eros
Biondini.

Em março de 2004, participei de algumas reuniões da Comissão
Especial dos Aeroportos, que tinha o objetivo de estudar o retorno de
vôos a Confins, que na época estava inoperante. Com a apresentação
do relatório, feito com muita propriedade, empenho e dedicação por
um grupo de Deputados - o relator foi o Deputado Fábio Avelar -,
foram demonstradas as oportunidades que o aeroporto teria,
principalmente na área da segurança. Imediatamente, o Governador
instituiu um grupo para trabalhar na reabertura desse aeroporto. Sua
visão foi acertada, foi uma visão de estadista.

O próprio Deputado Federal Miguel Martini, nosso grande amigo,
que é controlador de vôo e conhece essa situação melhor que nós, foi
muito feliz, ao afirmar que, com pouco dinheiro - não o valor absurdo
necessário para a construção de mais um aeroporto -, cerca de
R$10.000.000,00, Confins poderia duplicar sua capacidade de
passageiros por ano.

Chamamos a atenção para o fato de que, em 2004, um Brigadeiro
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participou de uma das reuniões e alertou-nos para essa situação
dizendo que a Infraero agia erradamente, ao investir em “shoppings”
dentro dos aeroportos, quando a segurança é que era fundamental.
Isso está aqui. Fiz questão de pegar as notas taquigráficas das
reuniões. O Brigadeiro-do-Ar Allemander Pereira Filho declarou as
preocupações superficiais, pouco importantes, que a Infraero tinha, ao
gastar dinheiro, em vez de investir em segurança ou em outros
aspectos de maior relevância. Outras situações importantes deveriam
ser revistas.

Tínhamos um recurso muito grande para ser investido no Aeroporto
da Pampulha, que já estava sobrecarregado e corria risco de
segurança - e ainda corre, mas de maneira bem menor, já que os
vôos principais foram retirados de lá -, tendo em vista que há muitas
casas no seu entorno. Para a maior segurança de todos os
passageiros, temos hoje o Aeroporto Tancredo Neves e o de Goianá,
que também está sendo revisto e tem a possibilidade de ser
aproveitado. Portanto, agora é preciso que o nosso Ministro Nelson
Jobim veja com bons olhos o Aeroporto de Confins, não apenas
aumentando o número de passageiros para o trânsito interno, mas
também para o externo, porque são poucos os aeroportos do Brasil
que possuem segurança de trafegabilidade como a sua.

Com uma visão extraordinária, o Governador constrói a Linha Verde,
que já está em fase final, fazendo com que aquela dor de cabeça
maior - a distância e o trânsito para o Aeroporto de Confins, que era
problemático, tanto pela Antônio Carlos quanto pela Cristiano
Machado - seja resolvida. O problema era sério, mas o Governador
entregará essa obra às populações belo-horizontina, mineira e
brasileira, fazendo com que a distância seja encurtada de forma
extraordinária.

O que me fez vir à tribuna foi a falta de respeito, a antecipação dos
fatos, se não bastasse a falta de informação, a falta de apoio aos
familiares dos falecidos, a troca na identificação de cadáver. É preciso
seriedade, pois o momento é muito difícil e exige muito mais dos
setores responsáveis do que o que vem sendo feito. É nesse sentido
que queremos cobrar providências.

Sabemos que problemas existem, mas essa superficialidade não
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pode continuar ocorrendo, tampouco podemos esperar um terceiro
acidente para começar a tomar posição com maior seriedade.

Este Brasil tem de ser mudado. Conforme disse Charles de Gaulle,
há 50 anos: precisamos ser sérios.
  O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, telespectadores que acompanham a TV Assembléia, hoje
a Comissão de Participação Popular aprovou um requerimento, de
minha autoria, dirigido à Secretaria de Planejamento e Gestão,
solicitando esclarecimentos, informações oficiais acerca da
morosidade na execução orçamentária do conjunto dos programas
estruturadores definidos no Plano Plurianual, previstos na Lei
Orçamentária para o ano de 2007, especialmente aqueles que se
encontram abaixo da média - que já é baixa -, de execução
orçamentária até a data de 30/6/2007.

Esclarecerei essa questão para o telespectador que não está
familiarizado com esse termo. O que é execução orçamentária? É
exatamente a efetivação do Orçamento do Estado, a efetivação das
ações do Estado, a efetivação das políticas públicas do Estado. A
execução orçamentária é uma das referências para se medir a
competência de um governo, a competência de gestão, e também
para se medir a prioridade de um governo.

Estamos no mês de agosto, e o levantamento que apresentei nesta
Casa diz respeito aos seis primeiros meses. Em tese, um governo que
funciona bem deveria ter, no mínimo, 50% de execução orçamentária
até o meio do ano, para que, no final do ano, não se acumulasse um
volume muito grande para gastar e gastar mal. A fome não espera o
final do ano. O atendimento à saúde não espera o final do ano. A
educação não espera o final do ano.

Muitos defensores do governo afirmam que há até o fim do ano para
gastar; todavia, a política pública não pode esperar o mês de
dezembro. Gostaria de apresentar novamente esses dados: a
execução média foi de apenas 24,17%. Vamos discutir, sim, a
execução orçamentária federal, internacional, interplanetária. Não há
problema algum. Mas quero saber o argumento, a justificativa para a
execução de Minas, porque sou Deputado Estadual.
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O programa Inclusão Digital, por exemplo, tem uma execução
orçamentária de 1,28%. Podem dizer: “Não, mas é porque não veio o
recurso do governo federal, do governo Lula”. Pois bem. Nessa
execução orçamentária do programa Inclusão Digital há a execução
da parte que implica transferência de recurso, convênio, acordo ou
ajuste de 1,53%; na parte do recurso ordinário, ou seja, do recurso do
Estado, 0,01%. A previsão era de o governo do Estado gastar
R$6.865.000,00 com inclusão digital - recurso próprio, que não
depende do Lula, do Ministro, enfim, de ninguém. Sabem quanto
gastou? Gastou R$524,00. Imagino que isso não seja culpa do
Presidente Lula.

Estamos aqui apresentando uma solicitação oficial. Peço à Mesa -
aliás, dentro da sensibilidade que sempre tem - expedir rapidamente
esse documento, essa solicitação oficial ao governo do Estado, a fim
de saber por que o Agrominas só tem 6,55% de execução; o
programa Arranjos Produtivos Locais, 1,17%; o programa Inclusão
Digital, já mencionado, 1,28%; e o programa Plataforma Logística da
Região Metropolitana, 4,97%. E por aí vai.

Há vários projetos abaixo da média. Vejam bem. Entre os 33
projetos prioritários, programas estruturadores que há em Minas
Gerais - aliás, não me refiro aqui ao conjunto das ações, mas sim às
ações prioritárias aprovadas pela Assembléia -, 25 que têm execução
orçamentária estão abaixo da média.

Solicito também oficialmente a execução orçamentária dos
programas Energia Elétrica para o Noroeste Mineiro e Saneamento
Básico e Saúde para Todos, executados pela Cemig e pela Copasa,
cujos dados não estão disponíveis no Siafi, que é a fonte desses
dados.

Sr. Presidente, dando conseqüência - aliás, temos de dar
conseqüência às nossas atitudes -, queria dizer que ontem apresentei
aqui o levantamento e hoje aprovei esse requerimento na Comissão
de Participação Popular, porque o papel do Legislativo é fiscalizar o
Poder Executivo. O Poder Legislativo se afirma, quando, em plenitude,
realiza as suas atribuições.

Tenho aqui também a análise completa do Orçamento Criança. Sou
coordenador da Frente Parlamentar da Criança da Assembléia e estou
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preocupado. No geral da execução, a média está razoável, até acima
dessa média baixa dos estruturadores, ou seja, 43% - aliás,
fundamentalmente naquelas ações de recurso vinculado da educação,
pois, em outras áreas, a execução é preocupante.

Na semana próxima, se possível na terça, na quarta e na quinta,
retornarei a esta tribuna para concluir esse levantamento. Gostaria de
antecipar alguns dados. Estou preparando o da assistência social e da
segurança alimentar. Por exemplo, modernização do atendimento a
adolescente em conflito com a lei - 3,9% de execução orçamentária;
ampliação do tempo escolar, jornada integral - 0,9%; alimentação
escolar para o ensino médio, sem execução - aliás, sem execução é
uma maneira elegante de dizer “execução zero”, ou seja, 0% de
execução; capacitação dos profissionais da educação infantil, sem
execução, 0% de execução; transporte escolar, 25% - aliás, tinha de
ser 50%. Não adianta gastar o recurso com transporte escolar em
dezembro e o estudante do meio rural, a Prefeitura e os Prefeitos
baterem às nossas portas a fim de cobrarem recursos do governo do
Estado, para que garanta transporte escolar. Há Prefeito de Município
pobre pagando transporte escolar de aluno da rede estadual.

Muitos discutem a questão do federalismo. Que federalismo é esse
em que o Prefeito tem de pagar transporte de aluno da rede estadual?
Construção, ampliação e reforma de prédio escolar, 10%; apoio aos
conselhos tutelares, instrumentalização dos conselhos tutelares, sem
execução, ou seja, execução zero; operacionalização das ações do
Conselho Estadual da Criança, 8,5%; Família Acolhedora, 0% de
execução orçamentária; enfrentamento ao abuso e à exploração
sexual, 0% de execução orçamentária; Agente Jovem, 0% de
execução orçamentária.

Disse somente os que estão aqui com 0% de execução. Há outros
com 3%, 4%, 5% e 10%. Essa é uma informação grave. Quem me
conhece sabe que não é do meu feitio vir a esta tribuna fazer
prejulgamento, antecipar uma avaliação crítica definitiva. Pelo
contrário, queria ressalvar o esforço dos funcionários e de muitos
gestores desses programas estruturadores, a seriedade da Seplag, do
Vice-Governador Anastasia, do Subsecretário Tadeu Barreto,
coordenador dos projetos estruturadores. Essas são pessoas sérias,
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dignas, que se empenham em fazer com que o Estado seja mais
eficiente e mais competente.

Para não haver uma avaliação equivocada, precisamos das
informações, precisamos saber o que está ocorrendo, principalmente
nessas rubricas, nessas emendas que vêm da sociedade. A média de
execução das emendas populares é de 12,89%. A área social está
com uma baixa execução orçamentária; portanto, gostaria que a Mesa
desse agilidade a esse requerimento aprovado e que o Estado, numa
linha construtiva, apresentasse os seus argumentos. No que depender
da Assembléia, seja no contato com outros órgãos, com o governo
federal, seja na aprovação de alguma lei, de algum debate, de alguma
audiência pública, vamos contribuir para que, melhorando a execução
orçamentária, as metas também sejam atingidas, pois mais importante
do que a execução orçamentária são as metas físicas, o atendimento
direto ao cidadão.

Quando falamos em execução orçamentária zero no enfrentamento
ao abuso e à exploração sexual, esse não é um dado técnico. É um
dado que nos preocupa, porque essa área e a área de combate e
erradicação do trabalho infantil devem ser consideradas prioridade
absoluta na execução orçamentária.

Por fim, gostaria de discordar veementemente do Deputado de
Teófilo Otôni, o qual prezo muito e que me antecedeu e ao Deputado
Doutor Viana. Disse ele que o Bolsa-Família foi criado no governo
Fernando Henrique. No governo de Fernando Henrique havia dois
programas: o Vale-Gás, de R$7,50, e o Bolsa-Escola, de R$15,00.
Hoje o Bolsa-Família atende a 11 milhões de famílias. Com o reajuste
autorizado pelo Presidente, a família poderá receber até R$112,00. É
uma lei criada em 2003. O Deputado reclamou da morosidade do
governo Lula. Hoje Teófilo Otôni possui uma universidade federal -
aliás, com o meu curso, Serviço Social -, graças ao Presidente Lula,
homem que não tem curso superior, mas que levou, com o apoio da
Prefeita, nossa ex-Deputada Maria José, a universidade pública para
os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Então, queria aqui dizer que a área social do governo Lula é
exemplar. Onze milhões de famílias estão no Bolsa-Família - são
recursos para matar a fome do povo brasileiro. O governo Lula investe
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de 6% a 7% na política de assistência social, enquanto Minas investe
0,2%. Queria que o Deputado, que aliás integra a base do governo
Lula, pois é do PMDB, também discutisse não só a questão federal,
mas também a estadual, voltada para os Vales do Jequitinhonha e do
Mucuri e a região Norte. Bolsa-Família é construção do governo Lula,
é direito de cidadania, é transferência de renda, tem condicionalidade,
atende ao direito humano à alimentação.

Quero dizer que essa conquista do povo brasileiro ocorreu no
governo Lula.

Evidentemente, o conjunto das políticas não se esgota no Bolsa-
Família, mas essa é uma política muito importante. Na semana
próxima, voltarei. Mas quero informações, não quero ouvir aqui dizer
que a execução orçamentária está baixa por causa do governo Lula.
Quero saber por que, de um Orçamento previsto para a inclusão
digital de quase R$7.000.000,00, o Estado gastou apenas R$524,00.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Carlos Pimenta) - 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 926/2007, da Comissão de Saúde, e 927 a
929/2007, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em
1º/8/2007, do Requerimento nº 892/2007, do Deputado Bráulio Braz;
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de Educação - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 1º/8/2007,
dos Projetos de Lei nºs 1.264/2007, do Deputado Ivair Nogueira, e
1.247, 1.276 e 1.248/2007, do Governador do Estado, e do
Requerimento nº 860/2007, do Deputado Deiró Marra; de Meio
Ambiente - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 1º/8/2007, dos
Requerimentos nºs 809 e 810/2007, do Deputado Weliton Prado, e
887/2007, do Deputado Jayro Lessa; de Segurança Pública -
aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 1º/8/2007, dos Projetos de
Lei nºs 838 e 877/2007, da Deputada Elisa Costa, e dos
Requerimentos nºs 808/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça,
832/2007, do Deputado Leonardo Moreira, e 870 a 874/2007, do
Deputado Weliton Prado; e de Turismo - aprovação, na 13ª Reunião
Ordinária, em 1º/8/2007, dos Requerimentos nºs 863 e 864/2007, do
Deputado Jayro Lessa, e 869/2007, do Deputado Leonardo Moreira
(Ciente. Publique-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Domingos Sávio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, também aqueles que nos acompanham aqui na Casa do
povo mineiro e pela TV Assembléia, quero, além de cumprimentá-los,
não apenas trazer um contraponto, mas também enriquecer, dentro do
que me for possível, o debate com o nobre Deputado André Quintão,
primeiro destacando meu respeito e até, não tenho nenhuma
dificuldade de dizer, minha comunhão de propósitos com ele. Temos,
como afinidade, entre outras coisas, trabalhar juntos nesta Casa em
algumas ações, como na Comissão de Defesa da Criança e do
Adolescente, como estar sempre em audiências na Comissão de
Participação Popular, brilhantemente dirigida pelo Deputado André
Quintão. Em alguns momentos, até pela divergência que entendemos
apropriado ser manifestada, construímos alguns avanços. É com esse
propósito que quero debater com o Deputado André Quintão.
Primeiro, para enfatizar o que já disse ontem e que é importante ser
recapitulado hoje, que a aplicação orçamentária é algo que não
obedece a uma sistemática cartesiana, a uma lógica matemática
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elementar em que se pode dividir o Orçamento em 12 meses do ano e
dizer: se tenho uma previsão orçamentária de 120, 10 deverão ser
aplicados, a cada mês. Essa realidade não se aplica ao orçamento
público, porque ele se divide em rubricas que atendem não apenas às
atividades do dia-a-dia, como a folha de pagamento, por exemplo.
Esta se divide em 12 parcelas, obviamente considerando também o
13º salário e as demais obrigações trabalhistas, e fica fácil de ser
analisada mês a mês.

Ao longo do ano, podemos fazer um balanço e verificar se o
pagamento está em dia. Podemos ter a certeza de que o pagamento
dos servidores públicos está em dia, não apenas pela constatação do
dia-a-dia, na convivência com os servidores, mas pela observação dos
números do Orçamento do Estado de Minas Gerais. Mas, quando
vamos analisar uma obra, uma determinada ação pública, ela pode
ter, e quase sempre tem, situações que fazem com que o Orçamento
tenha uma diferença muito grande de aplicação do primeiro semestre
para o segundo. Uma obra, por exemplo, prevista no Orçamento para
um determinado ano não pode ter nenhum procedimento iniciado no
ano anterior. Não se pode, por exemplo, abrir o edital de licitação. Não
se pode pensar em propor um processo de licenciamento ambiental,
temos de nos ater a uma questão de investimentos públicos em obras.
Então, obviamente, num primeiro semestre, preparamos a execução
dessas obras, tanto do ponto de vista administrativo, meramente
burocrático, quanto do ponto de vista da logística que envolve os
fornecedores, numa licitação, num licenciamento ambiental, e assim
por diante. Isso vale para Minas Gerais, para o governo federal, para o
Município. Por isso fiz ontem aquela referência, Deputado André
Quintão. Se, por um lado, em Minas Gerais, V. Exa. pode, em alguma
rubrica, verificar... Para quem nos está acompanhando, rubrica é
aquela conta que diz: investimentos para atendimento a determinada
demanda social, construir quadra poliesportiva nas escolas, reformar
escolas públicas, investimento em preservação do meio ambiente,
investimentos sociais em creches. São várias as ações do governo,
cada uma prevista em uma rubrica, que é uma conta específica do
Orçamento. Portanto o que eu disse ao Deputado André Quintão e a
todos os que nos têm acompanhado nesta Casa é que, ontem
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mesmo, eu via na “Folha de S. Paulo” que o governo federal também,
talvez até pelas dimensões de uma administração pública federal, tem
uma execução orçamentária bem menor que a do governo de Minas
em termos percentuais. A “Folha de S. Paulo” fazia referência ao fato
de que o governo federal não estaria com a execução em média muito
acima de 10% de tudo que estava previsto.

Discorri, há pouco tempo, pontuando algumas rubricas, dizendo, por
exemplo, que, no que diz respeito a políticas públicas de direitos
humanos, é uma rubrica federal. Tirei isso no Siafi, no cadastro da
internet da Fazenda Pública Federal, que dizia que as aplicações do
Orçamento da União se limitavam a 0,02% do previsto; para a
recuperação de estradas federais, algo pouco mais de 5%. Isso no
mês de julho, há poucos dias, pois estamos no início de agosto. Para
equipamentos e para os serviços de segurança de tráfego aéreo,
pouco mais de 15%, também em julho.

Creio que o governo federal deverá saber explicar e deve usar essa
mesma linha de raciocínio, porque ela tem uma lógica, não é uma
questão de escamotear a verdade. O governo do Estado também tem
essa lógica.

Aí é que vem a minha linha propositiva com o Deputado André
Quintão. Aí não vai nenhuma posição de natureza partidária, se é
Líder da Maioria ou da Oposição, se defende este ou aquele governo.
Defendemos o povo mineiro e temos que estar unidos para que 100%
do Orçamento seja cumprido e, principalmente, para que atenda aos
interesses do povo mineiro. Até mesmo, Deputado André, que
eventualmente seja modificado. Pode-se, eventualmente, identificar
que uma rubrica tem um provisionamento superestimado e, por outro
lado, outra está com um provisionamento subestimado, é mister que
possamos, necessariamente, fazer uma mudança. A Casa do povo, a
Assembléia, está aí para votar as mudanças, em que pese a tanto o
governo federal quanto o estadual terem uma margem de um
determinado percentual, que pode ser mudado por decreto.

O Deputado André Quintão fez uma referência relacionada com a
aplicação de recursos na área da universalização digital. Não li nada
do que me trouxeram. Quando chegava ao recinto - já estava na Casa
-, vi o Deputado fazer esse comentário. Eu me lembrava de que, há
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poucos dias, estive com o Presidente do meu partido, Deputado
Nárcio Rodrigues, que é hoje Vice-Presidente do Congresso. E eu lhe
disse que tivemos, no passado, um programa de sucesso, com
implantação de Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs -, de
universalização digital, que a Secretaria de Ciência e Tecnologia é
que tomou a frente do programa e que eu sabia que era parceria do
governo do Estado com o governo federal. E lhe perguntei por que,
neste ano, o programa estava um pouco mais lento. Ele me disse que,
infelizmente, nem o previsto do ano passado o governo federal havia
pago. Havia uma emenda de bancada, para a universalização digital,
e uma previsão do governo federal, para entrar com o volume
substancial de alguns milhões de reais, que possibilitaria a
implantação de vários CVTs, que nada mais são do que estruturas
onde há não apenas equipamentos de informática, mas também
professores, técnicos, incubadoras de empresas, treinamento,
qualificação profissional, para que se tenha acesso à informática e, ao
mesmo tempo, a capacidade de utilizá-la como instrumento de
geração de emprego e renda. E ele me disse que, do ano passado,
não veio o que estava previsto. Deste ano até agora, Deputado André,
foi zero.

Não vamos discutir o Orçamento da União, mas vamos discuti-lo no
que diz respeito à aplicação em Minas, que interessa a todos nós.
Nesse sentido, compreendendo a sua preocupação, e de acordo com
V. Exa., penso que é hora de nós e os demais colegas trabalharmos
juntos nisso. Vamos trabalhar, para que o governo federal cumpra as
emendas de bancada para Minas e para que venha o dinheiro previsto
para a Secretaria de Ciência e Tecnologia promover a inclusão digital.
Aí, vamos estar numa posição muito mais confortável para cobrar do
governo do Estado que aplique o que está previsto vir do governo
federal e que haja a contrapartida do governo mineiro.

É muito comum isso, fazer um Orçamento prevendo o que está
sendo esperado de investimento público federal. O próprio Orçamento
do Estado já traz previsto o ingresso de receitas provenientes de
convênios. Mas, se o dinheiro não vem, não há como fazer aplicação.
Esse é um aspecto que queria ponderar, e o outro é no campo das
políticas públicas sociais.
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V. Exa. fez uma manifestação de que o governo federal tem
programas importantes, como o Bolsa-Família, que esses programas
representam um volume expressivo de investimentos sociais e que é
preciso que o governo de Minas faça programas também nessa linha,
como se não os fizesse. Aí, preciso fazer aqui algumas considerações
sobre algo que percebo a cada dia que ando por todo este nosso país.
Vou dizer que sempre, na história deste país, sempre, encontramos
miséria. Sempre. Infelizmente, Deputado André Quintão, continuamos
encontrando muita miséria. E não podemos ter a ilusão de que vamos
acabar com a miséria com programas apenas de doação, de uma
cesta básica ou de um determinado recurso. E sei que V. Exa. não
defende isso também, nem eu estou dizendo que não se deva fazer
esse programa, até porque ele foi criado no governo do PSDB. V. Exa.
sabe disso, não há como contestar, tínhamos o programa Bolsa-
Escola, o programa Vale-Gás, o programa de suplementação
alimentar para mães e para as famílias carentes. Isso acabou sendo
reunido em um grande programa que teve uma ampliação de
investimento. Aliás, às vezes eu via alguém fazer comentário muito
ácido sobre o Senador Antônio Carlos Magalhães, mesmo diante
quase que do seu esquife, no seu passamento. Eu interrompi a
pessoa dizendo: “Olha, nunca fui fã ardoroso e admirador do ponto de
vista das linhas político-ideológicas, mas é um cidadão brasileiro que
cumpriu alguns papéis, por exemplo, por iniciativa do Senador Antônio
Carlos Magalhães, criou-se o fundo que dá suporte aos programas de
natureza social como o Bolsa-Família, esse fundo, a origem dos
recursos, a preocupação de assegurar dinheiro”. Pois não se fazem
essas coisas sem dinheiro. Esse dinheiro vem de quem? Do povo
brasileiro. Não vem do bolso de um Presidente generoso ou de um
partido, vem do povo brasileiro. E para que se possa executar um
programa, tem de haver uma previsão orçamentária, falávamos do
Orçamento. E foi ele, que alguns às vezes costumam criticar de
maneira ácida, que criou esse fundo, no governo ainda do Presidente
Fernando Henrique, o qual ao ser aprovado, começou a dar suporte
financeiro e orçamentário para vários programas, para o crescimento
do Bolsa-Escola. Depois, no governo Lula, esses programas se
reuniram no Bolsa-Família.
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Faço essa consideração para dizer que é importante, mas não é a
solução dos problemas do nosso país. Não é. E aí Minas Gerais dá
um exemplo de alternativas. Quando o Governador Aécio Neves leva
asfalto a todas as cidades mineiras, Presidente Bráulio Braz, ele faz
um programa de investimento social como nunca foi feito na história
de Minas Gerais. Eu nasci em uma cidade, São Tiago, a que não
havia acesso por vias asfaltadas. Tenho muita honra de ser
considerado e me considero também cidadão de Divinópolis, terra
onde criei meus filhos, que fica ao lado de Pitangui, e aproveito para
saudar os cidadãos de Pitangui aqui presentes, na pessoa do Vice-
Prefeito Marcílio. Aliás, Divinópolis é filha de Pitangui. Pitangui é a
sétima cidade de Minas Gerais, província de Pitangui, entre as sete
primeiras cidades-vilas instituídas em Minas, deu origem a tantas
outras, entre elas Itapecerica, que por sua vez deu origem a
Divinópolis.

Nasci em São Tiago, Marcílio, e lá não tinha asfalto. Foi somente
após o asfalto que a coisa mudou, mas eu me mudei antes mesmo de
ver o asfalto. Eu e meus irmãos tivemos de sair de São Tiago. Somos
de uma família de oito filhos, de pés no chão, sofrendo as dificuldades
do interior. Ou nos mudávamos de lá ou talvez nem sobrevivêssemos.

Também é essa a vida de muitas outras pessoas que estão no
interior sem acesso aos seus sonhos. Um ser humano sem sonho,
sem possibilidade de melhorar de vida, sofre da pior inanição,
Deputado Bráulio Braz, que é a inanição do espírito. De nada adianta
levar cesta básica para ele se ele não puder sonhar com uma vida
melhor. Mas que vida é essa?

Esse programa de levar asfalto a todas as cidades é um programa
social, com sustento definitivo na vida de uma cidade, mas uma
cidade não pode viver só de estar ligada ao asfalto, visto que hoje
precisamos de mais agilidade.

Pela primeira vez em todo o Brasil, coube ao Governador Aécio
Neves criar um programa para ligar pela internet e por telefone móvel
todas as cidades mineiras. Não me venham falar que isso é muito
simples ou que a tecnologia é muito fácil, se outros assim não o
fizeram. Por que será que o Aécio é que está fazendo? Deve ser
porque ele não está preocupado só com a Capital. Ele sabe que
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telefonia móvel, que telefone celular não é luxo, e sim necessidade e
possibilidade de geração de emprego e renda.

Por que o governo de Minas, em parceria com o governo federal,
está sendo o governo, entre todos os governos de Estados, que
conseguiu fazer o maior volume de investimento e ligar o maior
número de famílias no programa Luz para Todos?

O governo Aécio Neves, por meio de um trabalho fantástico da
Cemig e também de outras empresas, como a Companhia Força e
Luz Cataguazes-Leopoldina, já ligou 185 mil famílias na zona rural.
Isso é investimento social.

Ao mesmo tempo, fomos o primeiro Estado ou um dos primeiros a
assumir, com clareza, a disposição de participar plenamente da dura
tarefa de implantação do Sistema Único de Assistência Social - Suas.
Aliás, já existem inúmeros Centros de Referência da Assistência
Social - Cras - instalados, mediante presença do governo do Estado,
em parceria com o Município e com o governo federal. É claro que
muito ainda tem de ser feito. É justamente nesse ponto que desejo
voltar a destacar a minha proposição ao nobre Deputado André
Quintão.

Gostaria de fazer esse destaque a Minas Gerais, por merecimento e
também por questão de justiça.

O governo federal, ao fazer esse tipo de programa de distribuição de
renda, está fazendo exatamente aquilo que é próprio de quem
arrecada a maior parte dos impostos. O Imposto de Renda, por
exemplo, fica nas mãos do governo federal. Então, é o governo
federal que deve fazer isso. A redistribuição da renda é princípio
constitucional. A verdade é que o governo do Estado tem feito uma
política de parceria com os Municípios. Qual o Município mineiro, do
PT ou do PSDB, que até agora não fez um convênio com o governo
do Estado para melhorar algo na vida do seu cidadão? Todos fizeram.

Nessa linha e por entender que o Deputado André Quintão
representa o que temos de melhor nesta Casa, numa linha
extremamente atuante na área social, é que, antes de conceder-lhe
aparte, desejo reiterar essa minha proposta sobre o Orçamento.
Vamos trabalhar juntos. Eu, na qualidade de Líder da Maioria, não
terei a menor dificuldade de ir, com V. Exa., até a Sra. Renata Vilhena,
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Secretária de Planejamento, ao Secretário de Fazenda e ao
Governador Aécio Neves, para que tenhamos, com clareza, que cada
centavo na área social seja aplicado pelo governo de Minas. Ou seja,
que cada centavo previsto para parcerias com Municípios seja
aplicado. Aliás, existe uma boa perspectiva para os Municípios que
receberam o Fundomaq, dada a igualmente boa notícia para os
Prefeitos relativamente ao fato de podermos adequar esse projeto a
algumas preocupações do governo federal, melhorando ainda mais a
situação dos Municípios.

Então, que nós dois e também os demais colegas possamos fazer
isso juntos. Vamos cobrar do governo federal para que ele aplique
integralmente. Não devemos misturar o PAC ou outras coisas mais.
Essa é uma preocupação minha.

O Deputado Domingos Sávio - Precisamos distribuir melhor esses
impostos federais. Se V. Exa. me disser que o PAC chegará aos 853
Municípios mineiros, aí então seria uma distribuição justa dos
impostos. Não podemos continuar na linha de que um Município
consegue aprovar, mas outro não. O cidadão não tem culpa.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Nobre Deputado Domingos
Sávio, primeiramente ressalto que é sempre uma honra e um prazer
debater com V. Exa.

Aqui é a Casa dos debates. V. Exa. expôs argumentos e, por isso,
parabenizo V. Exa.

Acredito que, em relação a alguns projetos estruturadores, V. Exa.
pode ter razão. É por esse motivo que fiz questão de dizer que o
requerimento para a Secretária Renata Vilhena tem o objetivo de ouvir
os argumentos do governo. Podemos ter, na área dos projetos
estruturadores relacionados a obras, a intervenções físicas, processos
de licitação, de licenciamento ambiental. Isso é compreensível.

Agora, algumas áreas geram preocupação. Por exemplo, na área da
criança e do adolescente, programas vinculados à capacitação de
conselheiros, à instrumentalização de Conselhos Tutelares, combate
ao trabalho infantil, à violência e à exploração sexual, são ações
permanentes. É essa distinção que gostaria de fazer com V. Exa.

Dei o exemplo do transporte escolar, por ser mais grave. Ele é, hoje,
foco de muitas reclamações dos Prefeitos, que alegam que os
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recursos repassados pelo Estado não estão cobrindo o dispêndio com
o transporte dos alunos da rede estadual. V. Exa. foi Prefeito, e
sensível, por isso sabe que, na hora do atendimento, a Prefeitura não
pode deixar no meio da estrada uma criança simplesmente por ser
atendida numa escola estadual. Trata-se até de uma questão
humanitária. Então, o Prefeito assume, atende, mas não tem o
recurso. O transporte escolar está com uma execução de 25%. Essa é
uma ação permanente, e não uma obra.

Faço essa ponderação exatamente no sentido da discussão que
expus. Pode haver projeto que dependa de repasse federal. Há
alguns, principalmente os vinculados ao Pró-MG e ao Pró-Acesso, que
têm uma execução mais alta, e têm chegado os recursos federais.
Com alguns outros podem estar ocorrendo problemas.

Quero dizer que V. Exa. entra de maneira adequada na questão. É
esse o debate que quero fazer. Mais que isso, precisamos fazer esse
esforço conjunto.

É fundamental que, no que depender da verba federal, a Assembléia
esteja unida para requisitá-la. Antes de sermos do PT, do PSDB, de
torcermos para o Cruzeiro ou para o Atlético, somos mineiros e
representantes desse povo. Nessa condição de representantes do
povo mineiro, independentemente de o Governador ser do PSDB e o
Presidente ser do PT, precisamos unir esforços para trazer os
recursos necessários. Nessa linha - justiça seja feita -, o Presidente
Lula e o Governador Aécio Neves têm-se entendido bem. Não é por
outro motivo que Minas Gerais está entre os Estados mais
beneficiados pelo Programa de Aceleração do Crescimento. Então,
parabenizo V. Exa.

Estamos aqui para isso, sabendo - e V. Exa. também sabe - que
muitas vezes a Assembléia ajuda o Governador a empurrar os
gestores com mais velocidade. É natural, porque não é possível saber
tudo. Tenho a certeza de que um Governador que tem um projeto
maior que as fronteiras de Minas vai querer 100% de execução
orçamentária em todos os programas, até porque isso é bom para o
povo mineiro e para o bom desempenho do seu governo e dos
projetos futuros. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sou eu que agradeço. O que V. Exa.
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disse só confirma o preâmbulo que fiz. Sinto-me muito à vontade para
dizer da comunhão e do entendimento que tenho com V. Exa. no dia-
a-dia nesta Casa. Respeito profundamente o seu trabalho, e sua
preocupação a respeito do transporte escolar também é minha. Ao
mesmo tempo, sinto alento ao ver que isso começou a ser tratado
com seriedade e cuidado maior no governo Aécio Neves.

Iremos lá juntos. Se não for possível, manteremos contato para que,
no mais tardar na próxima semana, estejamos na Secretaria de
Educação, onde originam os convênios, a fim de verificar o
andamento. É comum que haja. O período letivo começa em fevereiro,
e os convênios começam a ser celebrados em março. Outra coisa
comum e que foge ao controle do Estado é o fato de as Prefeituras
não conseguirem organizar toda a sua documentação no primeiro
semestre e terem dificuldade de celebrar os convênios.

Nada disso justifica que os investimentos não sejam feitos no
transporte escolar. Se há 25%, e estamos no meio do ano,
precisamos fazer esforço para que os 75% previstos, ou mais, sejam
aplicados.

Quando falo que sinto alento a respeito do transporte escolar, esse
dado não está aqui, mas guardo na memória alguns dados do governo
do Estado de Minas Gerais. No primeiro ano do governo Aécio Neves,
foram aplicados R$5.000.000,00 em transporte escolar no Estado.
Esse dado está muito claro na minha memória porque me lembro do
Governador comemorando isso de forma justa, mas também dizendo
que tinha consciência de que estávamos aquém do desejado.
Fechamos o ano de 2006, ao término do primeiro mandato, com a
cifra de aproximadamente R$100.000.000,00 de investimentos em
transporte escolar. Isso é algo extremamente expressivo. É um
crescimento que nunca houve na história de Minas Gerais. No último
ano do governo anterior, em um ano inteiro, foram investidos apenas
R$5.000.000,00; só no último ano do governo Aécio, foram investidos
R$96.000.000,00 precisamente.

Portanto, trata-se de algo que nos deixa extremamente felizes. Senti
o problema na pele quando era criança e precisava ir a pé para a
escola por uma distância expressiva. Vejo aqui o grande líder de São
João del-Rei, Zezito, ex-Presidente da Associação Comercial de São
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João del-Rei. Ele me entende quando falo do meu carinho por São
Tiago, onde andei a pé para ir à escola.

Deputado André Quintão, precisamos trabalhar juntos nessas
questões sociais e da educação. Temos uma postura crítica em
relação aos governos estadual e federal, mas, no caso específico de
Minas, fico muito à vontade; e vejo, com freqüência, V. Exa.
reconhecer - percebo isso por meio do comentário que faz - que hoje
o Brasil e Minas reconhecem na liderança de Aécio Neves uma
reserva e uma esperança para o nosso país. Com todo o respeito ao
Presidente Lula, que está fazendo seu trabalho da melhor maneira
que pode.

Não comungo com a tese “Fora, Lula!”. Quando faziam isso com o
Fernando Henrique, no início do segundo mandato, doía-me não
apenas por eu ser do PSDB, mas por ser um democrata, por entender
que devemos respeito àquele que o povo escolheu, apesar de
discordarmos.

Portanto respeito o Presidente Lula, quando faço minhas
ponderações sobre o Orçamento, sobre o documento que me chegou.
Ele mostra que cerca das trezentas e poucas rubricas que compõem o
Orçamento da União, algo próximo de 5%, 19 rubricas, na verdade,
quase 10%, foi zero de execução. Isso até o dia 10 de julho, data em
que disse ter o documento em meu gabinete. Depois chegamos ao
número de 40 rubricas, sendo 22 delas abaixo de 1%. Outras 49
rubricas estão abaixo de 10%, e assim por diante.

Isso ilustra o meu raciocínio. Não faço aqui uma crítica pontual ao
governo federal. Não as lerei, mas certamente haverá algumas razões
para isso. Mas nós, como homens que temos o dever não apenas de
legislar mas também de representar e fiscalizar, devemos cobrar
ações tanto do governo federal quanto do Estado e, mais que isso,
devemos firmar parcerias.

Minas é exemplo de parceria. Hoje todo o Brasil fala que o governo
Aécio Neves não trabalha com rancor, com revanchismo, faz um
trabalho de parceria com as Prefeituras do PT e tem uma maravilhosa
relação com o Prefeito Pimentel. Aliás, ontem estive com os dois no
lançamento da maravilhosa exposição das obras de Niemeyer. Lá
estavam o Prefeito Pimentel e o Governador Aécio Neves em mais
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uma parceria. Aqui, nesta Casa, reitero: quero ser parceiro de V. Exa.,
pois, para mim, V. Exa. é um Deputado que considero referência para
todos nós, especialmente no campo social. Obrigado, Sr. Presidente e
todos os que nos acompanharam.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Bráulio Braz) - A Presidência verifica, de

plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião especial de segunda-feira, dia 6, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 12/7/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite, Ruy Muniz e Vanderlei
Miranda, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Antônio Genaro, Célio Moreira, Sargento
Rodrigues, Leonardo Moreira, Paulo Cesar, Eros Biondini, Wander
Borges e Ronaldo Magalhães. 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 violência sofrida pela Sra.
Regina Célia Abade, ocorrida no interior da loja Ponto Frio, nesta
Capital, que teria sido praticada por policiais militares, no dia
19/6/2007, e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Norberto Rômulo Russo, Capitão da PMMG,
solicitando a esta Comissão providências quanto à representação
formulada contra Sócrates Edgard dos Anjos, Juiz-Coronel do Tribunal
de Justiça Militar de Minas Gerais, e Davidson Lopes da Silva,
Coronel QOR; José Rômulo Mendes, advogado, pedindo a esta
Comissão providências com relação ao assassinato de Liliane Gomes
Magalhães, ocorrido em Januária, em 5/11/2006; Afonso José de
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Andrade, Diretor do Fórum Arthur Campos, da Comarca de Ibirité, e
Leopoldo Portela Júnior, Defensor Público Geral, publicados no “Diário
do Legislativo” do dia 5/7/2007; Cel. PM Cezar Romero Machado
Santos, Corregedor da PMMG, e Ana Lúcia Cláudio Cavalcanti de
Lyra, Procuradora-Geral substituta, publicados no “Diário do
Legislativo” do dia 7/7/2007. O Presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei nº 1.175/2007, no 1º turno (relator: Deputado Ruy
Muniz). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Major PM Aroldo Pinheiro, Comandante da 6ª Cia. do 1º Batalhão
da PMMG, representando o Cel. Cezar Romero Machado Santos,
Corregedor da Polícia Militar; Letícia Alex Machado Rogedo,
Coordenadora da Delegacia Adida ao Juizado Especial Criminal;
Roberto Neves, Coordenador do 1º Departamento de Polícia Civil de
Minas Gerais; Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça e
Coordenador do CAO-DH; Spencer dos Santos Ferreira Júnior e
Andréa de Figueiredo Soares, Promotores de Justiça de Defesa dos
Direitos Humanos; Mariá Brochado, Profª de Direito da UFMG; Regina
Célia Abade, vítima da violência;Vinícius Lacerda Marinho e Gilmar de
Almeida Souza, advogados; 1º Ten. Alisson Claudino Câmara,
Sargento Gespaque dos Santos, Soldados Maurício Fernandes de
Melo, Gustavo Gonçalves Verneque e Gláucia Gregory Simões, da 6ª
Cia. da PMMG; Mateus Mesquita Rodrigues e José Carlos Carneiro
Gomes, gerentes; Karine Santos Flores, vendedora, e Ana Paula
Batista, advogada, da loja Ponto Frio; Zoé Ferreira Santos, Major PM,
Vice-Presidente da Associação dos Oficiais de Minas Gerais; Luiz
Gonzaga Ribeiro, Subtenente, Presidente da Associação dos Praças
Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, que são convidados a
tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, na condição de
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A
Presidência suspende a reunião por 5 minutos. Reabertos os
trabalhos, o Presidente 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
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votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Durval Ângelo (6), em que solicita realização de reunião
conjunta desta Comissão e da Comissão do Trabalho, para, em
audiência pública, obter esclarecimentos sobre ameaça de corte de
gratificação instituída em 1993 relativa à extensão de carga horária
nos proventos de servidores aposentados da Fhemig; seja realizada
reunião para receber a Caravana Comunidade Segura; seja realizada
reunião para, em audiência pública, obter esclarecimentos sobre a
atuação de milícias armadas nas fazendas Cachoeirinha e São
Vicente, localizadas no Triângulo Mineiro; seja encaminhado ofício à
Superintendência da Polícia Federal no Estado, pedindo
esclarecimentos sobre a existência de cadastramento nesse órgão da
empresa MultiService, com sede em Uberaba e filial em Ituiutaba, e
solicitando a instauração de procedimento investigatório na Polícia
Federal, destinado a apurar a atuação da MultiService na região do
Triângulo; seja encaminhada, para tomada de providências, cópia das
notas taquigráficas desta reunião ao CAO-DH, à Corregedoria da
PMMG e à matriz das lojas Ponto Frio; seja encaminhado ofício à TV
Alterosa pedindo cópia da gravação da reunião efetivada por essa
emissora e seja enviada cópia dessa gravação ao CAO-DH, à
Corregedoria da PMMG e ao Ten.Cel. Domingos Sávio Mendonça; e
Carlin Moura em que solicita a esta Comissão, providências com
relação ao assassinato de Gleyde do Carmo Homero ocorrido em
Papagaio, em 3/12/2006. A Presidência determina que se registre em
ata a ratificação da voz de prisão dada ao Ten. Cel. Domingos Sávio
de Mendonça durante esta reunião por desacato ao Sr. Spencer dos
Santos Ferreira Júnior, Promotor de Justiça de Defesa dos Direitos
Humanos e esclarece que, após o término da reunião, o oficial da PM
será conduzido ao Juizado Especial Criminal da Capital, juntamente
com o Cel. Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG, e
os envolvidos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Luiz Tadeu Leite - Ruy
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Muniz.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/7/2007
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Walter Tosta e Paulo Cesar (substituindo este ao
Deputado Carlos Pimenta, por indicação da Liderança do PDT),
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 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 apreciar a matéria
constante na pauta, discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento de ofício do Coordenador do Procon
Assembléia, Marcelo Rodrigo Barbosa, em que solicita a realização de
audiência pública para apurar os motivos do aumento abusivo do
preço do leite tipo Longa Vida. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 351/2007, no 2º turno, e 1.243/2007, em
turno único (Deputado Antônio Júlio); 486/2007, no 2º turno e
1.120/2007, no 1º turno (Deputado Célio Moreira) e 1.099/2007, no 1º
turno (Deputado Walter Tosta). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 862/2007. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro em
que solicita seja realizada audiência pública para debater a situação
dos mutuários inadimplentes e com ações ajuizadas, dos conjuntos
habitacionais Caieiras e Morro Alto, localizados em Vespasiano; Délio
Malheiros (2), seja realizada audiência pública com a finalidade de
apurar os motivos do aumento abusivo do preço do leite tipo Longa
Vida e derivados; e seja enviado ofício à Promotoria Especializada na
Defesa do Consumidor solicitando informações relativas à existência
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de possíveis procedimentos judiciais ou administrativos que tenham
sido instaurados para apurar as denúncias de adulteração de
combustíveis, sonegação fiscal e tráfico de influência envolvendo
distribuidoras de combustíveis e de lubrificantes no Estado. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

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

Arantes.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/7/2007

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão,
declara aberta a reunião e, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, dá-a por aprovada e solicita aos membros presentes que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
discutir, em audiência pública, a greve dos servidores técnicos
administrativos em educação da UFMG e a discutir e votar
proposições de interesse da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir as Sras. Professora Maria Ceres Pimenta
Spínola Castro, Assessora de Comunicação Social da UFMG,
representando o Professor Ronaldo Tadeu Pena, Reitor da UFMG;
Rosângela Gomes Soares da Costa, representante do Comando de
Greve da UFMG; Cristina Del Papa, representante da Federação dos
Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Brasileiras -
Fasubra-MG -; Rosimary Coelho dos Santos, Diretoria Executiva
Colegiada do Sind-Ifes-BH; e os Srs. Luiz Geraldo de Oliveira,
representante da Diretoria Executiva Colegiada do Sind-Ifes-BH -;
Márcio Flávio dos Reis, representante do Comando de Greve da
UFMG, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
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suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Registra-se a presença do
Deputado Weliton Prado, da Deputada Federal Jô Moraes e da Sra.
Celina Alves Arêas, da Direção Nacional da CUT. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de agosto de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.273/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública  a Associação de Basquetebol de
Uberaba - Ubasket -, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.273/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Basquetebol de Uberaba, que tem por finalidade
promover a união dos praticantes e dos simpatizantes de todas as
modalidades esportivas e o desenvolvimento técnico do basquetebol
no Município de Uberaba.

Congregando atletas, técnicos e dirigentes, ela atua buscando o
respeito às normas, aos regulamentos e aos estatutos das diversas
instituições que promovem atividades esportivas.

Isto posto, acreditamos ser a entidade merecedora do título de
utilidade pública, considerando o aprimoramento social que realiza por
meio do esporte.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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1.273/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.088/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.088/2007, de autoria do Deput ado Paulo

Cesar, que declara de utilidade pública o Núcleo dos Pequenos
Produtores Rurais de Pintópolis, com sede no Município de Pintópolis,
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° 1.088/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo dos Pequenos Produtores

Rurais de Pintópolis, com sede no Município de Pintópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núc leo dos Pequenos

Produtores Rurais de Pintópolis, com sede no Município de Pintópolis.
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°

1.126/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.126/2007, de autoria do Deput ado Delvito
Alves, que declara de  utilidade  pública a Associação dos Produtores
Rurais da Fazenda Pico - Aprofap -, com sede no Município de Unaí,
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° 1.126/2007

Declara de utilidade pública a Associação  dos Produtores Rurais da
Fazenda Pico - Aprofap -, com sede no Município de Unaí.

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

Produtores Rurais da Fazenda Pico - Aprofap -, com sede no
Município de Unaí.

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, TERÇA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2007

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

1.287/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem por

objetivo aprovar de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV,
da Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que
especifica.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, de 1993,
que disciplina a tramitação da matéria, coube à Comissão de
Constituição e Justiça apreciar preliminarmente o projeto,
oportunidade em que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade.

Dando prosseguimento, cumpre a este órgão colegiado emitir
parecer sobre o assunto, atendo-se aos lindes estabelecidos no art.
188, c/c o art. 102, IX, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 1.287/2007 trata de conceder aprovação

prévia de legitimação de gleba situada no lugar denominado Fazenda
Cabeceira do Brejo, Município de Montezuma, com área de
157,0642ha, em favor de Christiana Lemos Turza Ferreira.

Em atendimento ao que dispõe a legislação regente da matéria, a
alienação de tal imóvel, cujo processo foi instruído pelo Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, dar-se-á mediante
compra preferencial, ou seja, a legítima posseira terá prioridade para
adquirir o bem, de acordo com o preço de mercado.

Tal medida reflete a política rural adotada pelo constituinte mineiro
em consonância com a competência atribuída ao Estado de promover
o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no
campo, conforme dispõe o art. 247 da Constituição Estadual.

Diante desses esclarecimentos, constitui justa medida a concessão
de domínio em tela a quem de fato participou ativamente e de forma
produtiva na ocupação do território mineiro.
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Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 1.287/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 2 de agosto de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes -

Padre João.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2007

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
MENSAGEM N° 81/2007

Belo Horizonte, 6 de agosto 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 total à Proposição de Lei
Complementar n° 105, que 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.

Ouvida a Advocacia-Geral do Estado assim se manifestou:
“Em relação ao art. 14, com efeito, há inconstitucionalidade formal

por vício de iniciativa. A criação e a alteração da organização e da
divisão judiciárias, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 96 da
Constituição Federal, é matéria de iniciativa do Poder Judiciário.

Por outro lado, a inovação proposta também não seria benéfica ao
interesse público, haja vista a possibilidade de trabalharem, numa
mesma comarca, magistrado e membro do Ministério Público com
classificações funcionais institucionais de entrâncias diferentes. Não é
da tradição da nossa legislação que haja grande disparidade de
posições entre a magistratura e o parquet que perante ela atua.

A proposição acrescenta dispositivo ao art. 111 da Lei
Complementar nº 34, de 1994, estatuindo que o Ministério Público
fique impedido de fiscalizar as finanças e a contabilidade de pessoa
jurídica de direito privado que não receba recurso público.

Ora, estabelece a Constituição Federal que ao Ministério Público
incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis e a propositura da ação
penal pública. Os eventuais excessos, se e quando ocorrerem, são
coibidos normalmente pelas vias judiciais ordinárias, além do que esta
matéria pertence à competência legislativa da União, pelo que é
inconstitucional.

A revogação do inciso VI do art. 67 da Lei Complementar nº 34, de
1994, retiraria a competência do Ministério Público de fazer
recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e dos
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serviços de relevância pública. Essa revogação atenta contra o inciso
II do art. 129 da Constituição Federal e contra o art. 27 da Lei Federal
nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público e dispõe sobre normas gerais para a
organização do Ministério Público dos Estados. Também, o dispositivo
é inconstitucional.

Em relação ao acréscimo do inciso XIII ao caput do art. 69 da Lei
Complementar nº 34, de 1994, entendemos que matéria desta
importância não deva ser tratada de modo específico para apenas um
Estado da Federação. No momento atual da evolução da organização
das instituições, principalmente após a Constituição de 1988, este
tema tem sido objeto de debates e de diferentes propostas no
Congresso Nacional. Pela sua relevância merece tratamento uniforme
para todos os Estados, inclusive para a própria União, deve ser por
isto mesmo objeto de deliberação em nível nacional, pelo que não se
mostra oportuna e nem conveniente a proposta neste ponto
específico. Merece, portanto, o veto por contrariar o interesse público.

A Proposição inclui também várias modificações na organização e
no funcionamento do Ministério Público de modo a estabelecer melhor
transparência e visibilidade das suas atribuições. Esses artigos,
alguns deles recomendáveis, interferem em peculiaridades de seu
funcionamento interno, não convindo, em princípio, que esta matéria
fique enrijecida em lei complementar, pela sua própria natureza.

Convêm que essas modificações sejam objeto de regulação e
normatização pelos órgãos próprios do Ministério Público. Deve-se dar
oportunidade ao parquet, a tempo e modo, de fazê-lo na medida da
conveniência administrativa e das necessidades e demandas da
própria administração e da sociedade. Deve-se vetar também por
contrariedade ao interesse público.

Como decorrência dos vetos aos artigos acima convêm ser vetados
todos os demais dispositivos da proposição, por estarem no contexto
ou serem considerados conseqüência dos dispositivos vetados, eis
que, assim, contrariam também o interesse público.

Deve-se ter em mente ainda que não é da tradição legislativa
brasileira que haja grandes diferenças de tratamento entre os
membros do Ministério Público e da Magistratura, antes o contrário,
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pelas suas atribuições e finalidades a tendência histórica é de maior
aproximação de tratamento. Pelo que não convêm ao interesse
público, por inoportuno e inconveniente, que estes dispositivos sejam
convertidos em lei.”

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar
integralmente 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.

MENSAGEM Nº 82/2007
Belo Horizonte, 6 de agosto de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi vetar totalmente, por
inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, a
Proposição de Lei nº 17.796, que acrescenta o art. 5°-A à Lei n°
15.432, de 3 de janeiro de 2005, que institui o Sistema de
Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas.

Ouvida a Loteria do Estado de Minas Gerais assim se manifestou:
Razões do Veto:
“O § 2º do art. 32 do Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967,

que dispõe sobre a exploração de loterias, determina que a soma das
despesas administrativas de execução de todos os serviços de cada
loteria estadual não poderá ultrapassar de 5% da receita bruta dos
planos executados. Cada extração da Loteria Mineira conta com
100.000 (cem mil) bilhetes. Assim, se as fotos forem disponibilizadas
em cada um dos bilhetes, certamente gerarão um custo adicional
extremamente alto, situação que desrespeitará o disposto no § 2º do
art. 32 do Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967.

Oportuno lembrar que a Loteria Mineira já contribui à sociedade no
auxílio do reencontro de pessoas desaparecidas. Apóia a Campanha
“Volta”, amplamente veiculada nos meios de comunicação,
disponibilizando parte do espaço destinado à divulgação semanal das
listas de resultados da loteria convencional, por meio de cartazes
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afixados nas agências lotéricas, constando fotos e informações de
pessoas desaparecidas.”

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a
proposição em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos
senhores membros da Assembléia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
*- Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 83/2007
Belo Horizonte, 6 de agosto de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi vetar totalmente, por
inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, a
Proposição de Lei nº 17.795, que acrescenta dispositivos ao art. 3° da
Lei n° 13.803, de 27 de dezembro de 2000, que dispõ e sobre a
distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS
pertencente aos Municípios.

Ouvida a Secretaria de Estado de Fazenda assim se manifestou:
Razões do Veto:
“O Núcleo de Informações Municipais da Superintendência de

Arrecadação e Informações Fiscais - NIM/SAIF - manifesta-se
contrário à proposta de inserção dos §§ 3º e 4º ao art. 3º 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 Municípios, ressaltando que:

Em relação ao § 3º o contribuinte de estabelecimento que se
estenda pelos territórios de mais de um município não tem como
mensurar as operações realizadas em cada um deles separadamente,
como estabelece a proposição de lei.

Já em relação ao § 4º, as normas ali estabelecidas são inaplicáveis
pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF, tendo em vista que a
SEF não apura o Valor Adicionado Fiscal - VAF - mas apenas
consolida os dados fornecidos pelos contribuintes ou cumpre
determinações em decisões judiciais.”

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar a
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proposição em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos
senhores membros da Assembléia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

COMUNICAÇÃO
- O Sr. Presidente deu ciência ao Plenário, na 69ª Reunião

Ordinária, realizada em 7/8/2007, da comunicação apresentada pelo
Deputado Dimas Fabiano, informando que o PP abre mão de suas
vagas, em favor do PMDB, na Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à Proposição de Lei Complementar nº 105 (Ciente.
Publique-se.).

Designação de Comissão
- O Sr. Presidente designou, na 69ª Reunião Ordinária, realizada em

7/8/2007, os membros da seguinte comissão especial: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei
Complementar n° 105, que altera a Lei Complementar n° 84, de
12/9/94, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Pelo PSD: efetivos -
Deputados Luiz Humberto Carneiro e Lafayette de Andrada; suplentes
- Deputados Fahim Sawan e João Leite; pelo PV: efetivo - Deputado
Inácio Franco; suplente - Deputado Hely Tarqüínio; pelo PDT: efetivo -
Deputado Paulo Cesar; suplente - Deputado Carlos Pimenta; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado
Adalclever Lopes. Designo. Às Comissões.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.246/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar denominação à escola estadual localizada no
Município de São João da Ponte.

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

O Projeto de Lei nº 1.246/2007 pretende dar o nome de Escola
Estadual Professora Maria Beltrão de Almeida à escola estadual
localizada na Rua Varzelândia, s/nº, Bairro Santo Antônio da Boa
Vista, no Município de São João da Ponte.

Tal pretensão resulta de pedido formulado pelo colegiado da referida
escola, o qual, em reunião realizada no dia 7/9/2006, homologou, pela
unanimidade dos votos de seus membros, a indicação do nome da
Professora Maria Beltrão de Almeida para denominar essa unidade de
ensino.

Cabe destacar que a homenageada, exemplo de cidadã, prestou
relevantes serviços à população de São João da Ponte. Como
professora, colaborou com a formação de gerações de estudantes,
neles deixando marcas de conhecimento e dignidade. Esteve sempre
presente nos grupos de reflexões e estudos sobre educação,
buscando aprimorar a qualidade do ensino.

Em reconhecimento ao seu trabalho, justa se torna a homenagem
que lhe está sendo concedida.

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

1.246/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.267/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Instituto Educacional Anjos de Deus,
com sede no Município de Sabará.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.267/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Educacional Anjos de Deus, com sede no Município de
Sabará, que possui como finalidade permanente a defesa dos
interesses de crianças e adolescentes, propiciando-lhes um ambiente
propício à sua formação biopsíquica e social.

Para alcançar suas metas, presta-lhes atendimento nas áreas da
educação, da saúde, da cultura, do esporte e do lazer; oferece cursos
de qualificação profissional aos de idade mais avançada; promove sua
integração com as respectivas famílias; firma convênios com a
iniciativa privada e com entidades públicas para subsidiar suas
iniciativas.

Dessa maneira, contribui para que seus assistidos assumam seu
próprio desenvolvimento, ajudando-os, assim, a realizar suas plenas
potencialidades físicas, intelectuais e sociais.

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

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

nº 1.267/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.270/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe 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.

O projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela
Comissão de Constituição e Justiça, tal como apresentado, e agora
vem ao presente órgão colegiado a fim de ser apreciado
conclusivamente, nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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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, situada na Rua Timbiras, nº 2.941, no
Município de Belo Horizonte.

Trata-se de proposta originada do Ministério Público do Estado, que
tem por finalidade prestar homenagem à memória de Dom Luciano
Mendes, que, à frente da Arquidiocese de Mariana, a primaz do
Estado e a detentora de um dos maiores patrimônios culturais do
País, por quase uma década, realizou um extraordinário trabalho em
prol do patrimônio cultural brasileiro.

Nascido em 1930, no Rio de Janeiro, Dom Luciano tornou-se doutor
em Filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, entrou
para a Companhia de Jesus em 1947 e foi ordenado sacerdote em
1958. Foi eleito Arcebispo da Arquidiocese de Mariana em 1988,
depois de ter exercido o bispado na Arquidiocese de São Paulo.

Teve importante atuação na Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil - CNBB -, como Presidente, eleito em 1987 e 1991, e como
Secretário-Geral por dois mandatos consecutivos, de 1979 a 1987,
com participação destacada na III Conferência dos Bispos da América
Latina, em Puebla. Em 1995, elegeu-se Vice-Presidente do Conselho
Episcopal Latino-Americano - Celam.

Foi autor de inúmeros artigos nos jornais “Folha de S.Paulo” e “O
Tempo”, e sua vida constituiu um exemplo para as pessoas,
independentemente de sua fé.

Na perspectiva do concílio Vaticano II, trabalhou intensamente para
organizar a Igreja de Mariana segundo o espírito conciliar, como uma
igreja viva e renovada. Sobre o seu comando, a Aquidiocese recebeu
forte impulso pastoral por meio de inúmeras realizações.

Em 2002, criou a Faculdade Arquidiocesana de Mariana - FAM -,
implantando o Curso Superior de Filosofia, aberto à comunidade.
Como desdobramento, a FAM lançou, em março de 2007, o Programa
Arquidiocesano de Desenvolvimento - Proad-FAM - no intuito de
estender a todos os 79 Municípios que constituem a arquidiocese
primaz de Minas os benefícios de uma formação humanística voltada
para a emancipação da pessoa e a conquista de sua cidadania plena.
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A Dom Luciano se deve a reconstrução de pelo menos 14 igrejas na
cidade de Mariana e nos distritos desse Município, além de outras em
Ouro Preto, Ouro Branco e Catas Altas. Em sua luta pela defesa do
interesse da sociedade, Dom Luciano obteve o apoio de empresários
e governantes para a recuperação do Santuário do Carmo, consumido
por um incêndio em 1999.

Em face dessas considerações, verifica-se que a proposição em
análise constitui justa homenagem a Dom Luciano Pedro Mendes de
Almeida, sacerdote iluminado e exemplo de cidadão, que, em vida, foi
responsável pela proteção e preservação de parte do rico acervo
cultural e turístico do Estado, notadamente dos monumentos
religiosos pertencentes à sua arquidiocese.

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

1.270/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
André Quintão, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2007

ATAS
ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/8/2007
Presidência dos Deputados José Henrique, Dalmo Ribeiro Silva, Almir

Paraca e Getúlio Neiva
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82 e 83/2007 (encaminham os Projetos de Lei nºs 1.443,
1.444 e 1.445/2007, emendas ao Projeto de Lei nº 1.324/2007, a
Indicação nº 3/2007, o Projeto de Lei nº 1.446/2007 e os Vetos Totais
à Proposição de Lei Complementar nº 105 e às Proposições de Lei
nºs 17.796 e 17.795, respectivamente), do Governador do Estado -
Ofício nº 6/2007, do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei nºs 1.447 a 1.465/2007 - Requerimentos nºs 930 a 943/2007 -
Requerimentos dos Deputados Carlin Moura (5) e Zezé Perrella e da
Comissão de Direitos Humanos - Proposições Não Recebidas:
Requerimentos dos Deputados Rômulo Veneroso e Wander Borges -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Defesa do
Consumidor, de Assuntos Municipais e de Política Agropecuária e dos
Deputados Sávio Souza Cruz e Dimas Fabiano - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Paulo Guedes, Hely Tarqüínio, Paulo Cesar,
Almir Paraca e Eros Biondini - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Designação de
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total
à Proposição de Lei Complementar nº 105 - Comunicação da
Presidência - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Carlin Moura (2) e Zezé Perrella; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e
do Deputado Carlin Moura (2); aprovação - Requerimento do
Deputado Célio Moreira; deferimento; discurso do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento;
discurso do Deputado Almir Paraca - Requerimento do Deputado
Paulo Guedes; deferimento; discurso do Deputado André Quintão -
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Encerramento - Ordem do Dia.
Comparecimento

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende -  André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio
Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -   Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -  Gustavo  Valadares  - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira -
Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela  Reis - Ruy
Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

- O Deputado Paulo Cesar, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:
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MENSAGEM Nº 75/2007
Belo Horizonte, 3 de agosto de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de
Escola Estadual de Berilo à escola estadual localizada na Rua Delfim
Ramalho de Souza, nº 134, Bairro Dom Silvestre, no Município de
Berilo.

O projeto encaminhado resulta de pedido formulado pelo Colegiado
Escolar da referida escola, que homologou, com a unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome “Escola Estadual de
Berilo” para a citada unidade de ensino, em homenagem ao Município
de Berilo, conforme justificativa anexa, da Secretária de Estado de
Educação.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus Nobres Pares o projeto de lei em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual de Berilo, de ensino fundamental, à
Escola Estadual de Ensino Fundamental, situada na Rua Delfim
Ramalho de Souza, nº 134, Bairro Dom Silvestre, no Município de
Berilo.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental que,
em reunião realizada no dia 6/05/2007, homologou, pela unanimidade
dos votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
de Berilo para denominação da referida unidade de ensino, em
homenagem à Cidade de Berilo. Em 2003, a Cidade recebeu a
medalha em homenagem às cidades integrantes do movimento da
Inconfidência Mineira, reconhecida oficialmente pelo Governo de
Minas Gerais.

Cumpre registrar que, no Município de Berilo, não existem
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
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conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2007.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 1.443/2007
Dá denominação à escola estadual localizada no Município de

Berilo.
Art. 1º - Fica denominada “Escola Estadual de Berilo” a escola

estadual localizada na Rua Delfim Ramalho de Souza, nº 134, Bairro
Dom Silvestre, no Município de Berilo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 76/2007

Belo Horizonte, 3 de agosto de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no

uso da competência que me confere o inciso VI do art. 90, da
Constituição do Estado, projeto de lei que revoga o art. 2° do Decreto
n° 20.597, de 4 de junho de 1980, que define área d e proteção
especial, situada nos Municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e
Matozinhos, para os fins do art. 13 da Lei Federal n° 6.766, de 13 de
dezembro de 1979.

A revogação proposta far-se-á, segundo o disposto no § 7° do art.
214 da Constituição do Estado, e visa à desafetação da área de
proteção ambiental, nos termos da justificativa apresentada pelo
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, anexa.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus Nobres Pares o projeto de lei em anexo.

Atenciosamente,
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Aécio Neves, Governador do Estado.
Senhor Advogado-Geral do Estado,
Encaminho para análise dessa Advocacia-Geral minuta de Projeto

de Lei revogando o art. 2º do Decreto nº 20.597, de 4 de junho de
1980.

O decreto em questão prevê, em seu art. 1°, a área que especifica
como de proteção especial, nos termos do art. 14 da Lei Federal n°
6.766 de 1979.

O art. 2° declara a área especificada como área de preservação
permanente.

Tendo em vista o fenômeno de crescimento urbano que se verifica
especialmente na Região Metropolitana, o interesse social em
disciplinar o loteamento urbano nessas localidades de grande
concentração populacional e a necessidade de edição de lei para a
desafetação de área de proteção ambiental especial nos termos do
art. 214, § 7º, da Constituição do Estado, faz indispensável o
encaminhamento de projeto de lei para a Assembléia Legislativa a fim
de que essa delibere sobre o assunto.

A aprovação do projeto é necessária para superar a restrição legal
ao progresso da região especificada no decreto, ainda mais
atualmente, quando se pretende dar um impulso ao crescimento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte no sentido do seu vetor norte,
uma vez que a região sul encontra-se sabidamente saturada.

Atenciosamente,
Shelley de Souza Carneiro, Secretária Adjunta no exercício do cargo

de Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.

PROJETO DE LEI Nº 1.444/2007
Revoga o art. 2° do Decreto n° 20.597, de 4 de junh o de 1980.
Art. 1º - Fica revogado o art. 2° do Decreto n° 20. 597, de 4 de junho

de 1980.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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MENSAGEM Nº 77/2007
Belo Horizonte, 3 de agosto de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de
Escola Estadual Professora Francisca Matos à escola estadual
localizada na Rua Quinze de Novembro, nº 160, no Bairro São Pedro,
no Município de Itaipé.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
Francisca Matos Dias, que desempenhou, enquanto educadora, um
trabalho cuja excelência tornou-se indiscutível pela comunidade
escolar e intelectual contemporânea. Ela lutou pela instalação
definitiva do curso de ensino médio em Itaipé, conforme justificativa
anexa, da Secretária de Estado de Educação.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus nobres pares o projeto de lei em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Professora Francisca Matos, de
ensino fundamental (anos iniciais e anos finais), à Escola Estadual de
Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais), situada na Rua
Quinze de Novembro, nº 160, Bairro São Pedro, no Município de
Itaipé.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental (anos
iniciais e anos finais) que, em reunião realizada no dia 04/06/2007,
homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a
indicação do nome Escola Estadual Professora Francisca Matos para
denominação da referida unidade de ensino.

A professora Francisca Matos Dias desempenhou, enquanto
educadora, um trabalho cuja excelência tornou-se indiscutível pela
comunidade escolar e intelectual contemporânea. Ela lutou pela
instauração definitiva do curso de ensino médio em Itaipé, pois
percebeu que, sem a formação necessária, não teríamos cidadãos de
bem, capazes de operar e erigir uma sociedade mais justa e
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promissora.
A homenageada nasceu no dia 04/10/1956 e faleceu no dia

04/12/1992.
Cumpre registrar que, no Município de Itaipé, não existem

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2007.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 1.445/2007
Dá denominação à escola estadual localizada no Município de

Itaipé.
Art. 1º - Fica denominada “Escola Estadual Professora Francisca

Matos” a escola estadual localizada na Rua Quinze de Novembro, nº
160, Bairro São Pedro, no Município de Itaipé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 78/2007

Belo Horizonte, 3 de agosto de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei nº 1.324/2007, que
dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores das carreiras do
Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo do
Estado e institui a Parcela de Complementação Remuneratória do
Magistério para fins de implantação do piso remuneratório dos
servidores do magistério público estadual.

As emendas propostas decorrem da necessidade de manutenção do
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tratamento igualitário que o Governo do Estado tem oferecido 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 agosto 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. 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.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam submeter à
consideração dos seus nobres pares a presente emenda ao Projeto
de Lei nº 1.324/2007, de minha autoria.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Emendas ao Projeto de Lei nº 1.324/2007
Art. 1º - A ementa do Projeto de Lei nº 1.324/2007 passa a ter a

seguinte redação:
“Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras

dos Profissionais de Educação Básica do Estado e das carreiras do
Grupo de Atividades de Defesa Social, a que se referem os incisos VII
a XI do art. 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, e institui a
Parcela de Complementação Remuneratória do Magistério para fins
de implantação do piso remuneratório dos servidores do magistério
público estadual.”.

Art. 2º - O art. 1º do Projeto de Lei nº 1.324/2007 passa a ter a
seguinte redação:

“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 cargos de provimento em comissão do
Poder Executivo Estadual:

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
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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.”.

Art. 3º - O “caput” e os §§ 6º e 8º do art. 4º do Projeto de Lei nº
1.324/2007 passam a ter 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 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 2004, com carga horária de trabalho de
24 (vinte e quatro) horas semanais, fica assegurada a percepção do
piso remuneratório de R$850,00 (oitocentos e cinqüenta reais), a partir
de 1º de janeiro de 2008.

................
§ 6º - Os valores acrescidos à remuneração do servidor em

decorrência da extensão de jornada de trabalho prevista no art. 35 da
Lei nº 15.293, de 2004, e no art. 8-B da Lei nº 15.301, de 2004, não
serão computados para fins de cálculo do valor da Parcela de
Complementação Remuneratória do Magistério – PCRM.

.................
§ 8º - Na hipótese de acúmulo de cargos ou funções pertencentes às

carreiras de Professor de Educação Básica e Especialista em
Educação Básica, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, e às 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
2004, o valor mencionado no “caput” aplica-se a cada cargo ou
função.”.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.324/2007. Publicada, fica a
mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 79/2007
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Belo Horizonte, 31 de julho de 2007.
Senhor Presidente,
Em observância à legislação específica do Conselho de Defesa

Social, a Assembléia Legislativa do Estado deverá aprovar
previamente, em audiência pública, a nomeação de determinados
membros.

Portanto, dirijo-me a V. Exa. para designar o Dr. Cláudio Chaves
Beato Filho para compor o Conselho de Defesa Social como
especialista de notória experiência no setor, a fim de que se
estabeleçam os procedimentos de competência do Poder Legislativo
Estadual.

Agradeço antecipadamente a valiosa colaboração no sentido de
concluir a composição do Conselho, cujos trabalhos contribuirão para
a eficácia das ações voltadas para a segurança pública no Estado.

Atenciosamente,
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais.

INDICAÇÃO Nº 3/2007
Designação do Dr. Cláudio Chaves Beato Filho para compor o

Conselho de Defesa Social.
- À Comissão Especial.

MENSAGEM Nº 80/2007
Belo Horizonte, 17 de julho de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Casa, projeto de lei que revoga o art. 22 da Lei nº 14.699, de
6 de agosto de 2003 que dispõe sobre formas de extinção e garantias
do crédito tributário.

Por entendê-la relevante, faço anexar a este projeto de lei a
Exposição de Motivos do Secretário de Estado de Fazenda.

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.
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência minuta de
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anteprojeto de lei dispondo sobre a revogação do art. 22 da Lei nº
14.699, de 06 de agosto de 2003, que versa sobre a exigência de
depósito para interposição de recurso junto ao Conselho de
Contribuintes do Estado de Minas Gerais.

Esta proposta decorre da recomendação contida no item 35 do
Parecer nº 14.775 - AGE, aprovado por Vossa Excelência e publicado
no jornal “Minas Gerais” do dia 19/05/07, em razão da decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF), proferida na sessão do dia 28/03/07,
que declarou inconstitucional as normas relacionadas com a exigência
de depósito prévio para interposição de recurso no âmbito do
processo tributário administrativo (ADIN nºs 1.922-DF e 1.976-DF).

O referido parecer concluiu que a decisão do colendo Supremo
Tribunal Federal, no âmbito do controle concentrado de
constitucionalidade, tem efeito vinculante e eficácia “erga omnes”,
razão pela qual propomos a revogação do dispositivo objeto desta
proposta.

Na oportunidade, reiteramos os protestos de elevada estima e
consideração.

Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda.
PROJETO DE LEI Nº 1.446/2007

Revoga o art. 22 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, que
dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito tributário.

Art. 1º - Fica revogado o art. 22 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de
2003.

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 81/2007

- A Mensagem nº 81/2007 e o Veto Total à Proposição de Lei
Complementar nº 105 foram publicados na edição anterior.

MENSAGEM Nº 82/2007
- A Mensagem nº 82/2007 e o Veto Total à Proposição de Lei nº

17.796 foram publicados na edição anterior.
MENSAGEM Nº 83/2007
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- A Mensagem nº 83/2007 e o Veto Total à Proposição de Lei nº
17.795 foram publicados na edição anterior.

OFÍCIO Nº 6/2007
Do Sr. Elmo Braz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,

encaminhando cópia das notas taquigráficas relativas à sessão
plenária extraordinária realizada em 15/6/2007, na qual essa Corte
apreciou o Balanço Geral do Estado de Minas Gerais referente ao
exercício de 2006. (- Anexe-se à Mensagem nº 22/2007.)

OFÍCIOS
Da Sra. Ellen Gracie, Presidente do STF, solicitando informações a

fim de instruir o processo referente à Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 3.913.

Do Sr. Antônio Sérgio Alves Vidigal, Secretário de Políticas Públicas
de Emprego, do Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando
cópia do Quarto Termo Aditivo ao Convênio MTE/SPPE/Codefat nº
7/06 - Sedese. (- 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. Lourival dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de
Uberaba, encaminhando requerimento contendo unânime solicitação
dessa Casa com vistas à rejeição do Projeto de Lei nº 637/2007, do
Deputado Dinis Pinheiro. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 637/2007.)

Dos Srs. Marcos Araújo Barbosa e João Cláudio da Silva, Prefeito
Municipal e Presidente da Câmara Municipal de Santa Juliana,
respectivamente, manifestando-se contrariamente à possibilidade de
se deslocar esse Município da Comarca de Nova Ponte para a de
Perdizes. (- Anexem-se ao Projeto de Lei Complementar nº 26/2007.)

Da Sra. Sandra Regina Maria do Carmo Teixeira, Chefe de Gabinete
da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 847/2007, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração
Prisional, prestando informações relativas ao Requerimento nº
530/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 850/2007, da Comissão de Direitos
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Humanos.
Do Sr. Paulo Antônio M. Avelar, Subsecretário de Obras Públicas,

encaminhando as cópias dos convênios que menciona. (- À Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Leopoldo Portela Júnior, Defensor Público-Geral do Estado,
comunicando o retorno dos Defensores Públicos ao trabalho e
agradecendo o apoio desta Casa dispensado à Defensoria Pública do
Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Pedro Candido Fiuza Neto, Diretor do Foro de Araxá,
solicitando seja o Município de Araxá incluído no Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007, prevendo-se a criação de mais três varas
judiciais. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 26/2007.)

Do Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria
Institucional da PMMG, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 6.627/2006, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Letícia Alessi Machado Rogêdo, Coordenadora
Administrativa da Delegacia Adida ao Juizado Especial Criminal,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 841/2007, 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 N 1.447/2007
Altera o art. 4º da Lei nº 9.944, de 20 de setembro de 1989, que

altera dispositivos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e da
Lei nº 9.758, de 10 de fevereiro de 1989.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso I do art. 4º da Lei nº 9.944, de 20 de setembro de

1989, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se o
seguinte § 2º e passando o parágrafo único a § 1º:

“Art. 4º - (...)
I - o fornecimento de energia elétrica, água e esgoto:
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(...)
b) em imóveis das entidades filantrópicas de assistência social,

educacionais e de saúde, desde que sejam declaradas de utilidade
pública por lei estadual e atendam às condições previstas no art. 7º, §
4º, da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975;

(...)
§ 2º - O benefício previsto neste artigo será transferido ao

beneficiário mediante redução do valor da prestação do serviço no
montante correspondente ao imposto dispensado.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir do exercício financeiro subseqüente, os
quais serão previstos na Lei Orçamentária.

Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2007.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo conceder benefício

às entidades filantrópicas, que prestam relevantes serviços à
sociedade, às famílias e ao Estado, embora contem com recursos
escassos e pouco ou nenhum auxílio do poder público.

A isenção de ICMS sobre as contas de energia elétrica, água e
esgoto, ao reduzir os gastos dessas instituições com despesas não
diretamente relacionadas com seus fins sociais, possibilitará que seus
esforços se concentrem mais na promoção do bem-estar social do
País e que maiores benefícios sejam revertidos para seus assistidos.

Pelas razões expostas, 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 1.448/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ferros 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

Ferros o imóvel constituído por um prédio denominado “Edifício Ver.
Padre Lage”, localizado na sede do referido Município, registrado no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ferros, sob o nº
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1.165, a fl. 002 do Livro 3-A.
Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo

destina-se a abrigar a Câmara Municipal de Ferros.
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, 7 de agosto 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 abrigar a Câmara
Municipal.

Vê-se, pois, que a doação do imóvel para o Município se reveste de
interesse público e de 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 1.449/2007
Dispõe sobre o prazo de adequação para serviço fretado de

transporte intermunicipal de pessoas em Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os veículos automotores de transporte intermunicipal de

passageiros, detentores do Certificado de Registro e Licenciamento
de Veículo - CRLV - na categoria aluguel, com finalidade exclusiva de
transporte de pessoas, deverão ter idade de até quinze anos de uso,
contados da data da fabricação do veículo.

Parágrafo único - Os proprietários de veículos a que se refere o
“caput” desse artigo terão até três anos de prazo para se adequarem
às exigências estabelecidas nesta lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2007.
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Paulo Guedes
Justificação: As exigências de qualidade e segurança no transporte

intermunicipal de passageiros, feito por veículos de aluguel, que visam
a garantir a segurança dos passageiros, além de condições dignas
para que o transporte de passageiros em veículos alugados seja
realizado, exigirão dos proprietários um tempo para adequação de sua
frota.

Com esse projeto de lei, pretendemos garantir o tempo necessário
às adequações. E é por isso que pedimos aos nobres pares a sua
aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.450/2007
Declara de utilidade pública o Instituto de Estudos Pró-Cidadania -

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

Pró-Cidadania - Pró-Citta -, com sede em Nova Lima.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2007.
Roberto Carvalho
Justificação: Fundado em 1993, o Instituto de Estudos Pró-

Cidadania - Pró-Citta - é uma associação civil filantrópica e de
assistência social que realiza um trabalho de larga importância na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Nova Lima. O trabalho
desenvolvido destaca-se pela promoção de estudos, pesquisas e
publicações, pelo desenvolvimento de projetos e pela assessoria
prestada nas áreas de educação, história, cultura, planejamento
urbano e regional, desenvolvimento socioeconômico e regional. Não
bastasse tanto, a entidade em tela ainda promove e executa ações
orientadas para a capacitação institucional e profissional.

Pelo exposto e diante do efetivo cumprimento de todas as
formalidades necessárias, estamos convictos de que certo será o
apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.451/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Saúde

São Sebastião, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente de Saúde São Sebastião, com sede no Município de
Coronel Fabriciano.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2007.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação Beneficente de Saúde São Sebastião é

uma sociedade de direito privado, de natureza associativa, sem fins
lucrativos, beneficente, que tem por finalidade prestar assistência
hospitalar, ambulatorial e laboratorial a necessitados e não assistidos
por previdência pública ou privada. A sua diretoria é constituída por
pessoas idôneas e não remuneradas e a entidade está em
funcionamento regular, atendendo, desta forma, os requisitos legais.
Pelo belo trabalho assistencial desenvolvido pela Associação
Beneficente de Saúde São Sebastião, 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 1.452/2007
Dispõe sobre a fixação de mapas de localização do Estado de Minas

Gerais em postos de combustíveis nas estradas mineiras visando a
facilitar a locomoção dos turistas, profissionais diversos e populares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os postos de combustíveis localizados nas estradas

Federais e Estaduais do Estado de Minas Gerais devem fixar, nas
suas dependências, em local visível ao público, mapa rodoviário do
Estado, a fim de facilitar a locomoção dos turistas, profissionais
diversos e populares.

§ 1º - Os mapas rodoviários deverão ser fixados em locais de fácil
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acesso e boa iluminação, em escala não inferior a 1:100.
§ 2º - Os mapas, sempre que possível, deverão destacar as áreas

turísticas do Estado, com informações sobre as atrações, distâncias
em km das principais capitais, bem como o(s) número(s) telefônico(s)
da Prefeitura Municipal ou Secretaria de Turismo dos locais em
destaque, para obtenção de maiores detalhes tais como hotéis,
pousadas e restaurantes, entre outros de maior interesse.

§ 2º - O "display" para a colocação do mapa rodoviário poderá
conter publicidade, desde que a área ocupada por ela não dificulte a
observação da informação principal.

Art. 2º - A fiscalização da execução da presente lei, caberá ao órgão
da administração pública competente para esse fim.

Art. 3º - A desobediência ou inobservância a qualquer dispositivo
desta lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades:

I - Aplicação de multa equivalente a 500 Ufirs-MG (quinhentas
Unidades Fiscais de Referência).

II - Persistindo a irregularidade, a multa será aplicada em dobro.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: Este projeto de lei tem o objetivo de orientar os

motoristas e a população em geral que circulam no Estado, em
especial os turistas, uma vez que nosso estado desperta grande
interesse no setor de turismo.

Com a intensificação do tráfego e do turismo em Minas Gerais, bem
como com as alterações sofridas nas principais rodovias do Estado,
observa-se a dificuldade de localização dos motoristas que buscam,
sem sucesso, informações para uma melhor locomoção ao longo de
seu trajeto.

Muitas vezes submetem-se a riscos com relação a sua segurança e
a de seus familiares, ao buscarem informações com desconhecidos,
ou mesmo são obrigados a alterarem seus locais de parada,
objetivando localizar-se.

Sabidamente, os postos de combustíveis deixaram de ser apenas
locais de comercialização, tendo se transformado em ponto de
referência para várias necessidades dos motoristas e até mesmo de
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moradores do local, tais como alimentação, uso de caixas eletrônicos
de Bancos e obtenção de informações, as mais variadas. Por esta
razão, tornam-se o melhor local para a colocação dos mapas
rodoviários.

A aprovação da lei complementará, e em alguns casos suprirá a
sinalização obrigatória nas ruas, avenidas e estradas.

Embora exija inicialmente dos donos dos respectivos
estabelecimentos um investimento, este só se somará aos demais já
praticados, dentro do moderno conceito de espaço de abastecimento
de combustíveis, e cujo retorno financeiro notoriamente é garantido,
além de ser possibilitada sua manutenção pelo espaço publicitário a
ser locado.

Nesse sentido, peço aos meus pares o apoio para a aprovação do
projeto nesta Casa de leis, renovando meus protestos de estima e
consideração.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.453/2007
Declara de utilidade pública a Associação Educacional e

Profissionalizante Trabalho e Justiça, com sede no Município de
Coromandel.

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

Educacional e Profissionalizante Trabalho e Justiça, com sede no
Município de Coromandel.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2007.
Zé Maia
Justificação: A entidade em questão possui como objetivo maior

defender melhores condições de vida para os adolescentes carentes
residentes no Município de Coromandel.

Com esse propósito, promove cursos de habilitação profissional e
mantém escolas e oficinas, visando à integração de seus beneficiários
no mercado de trabalho. Dessa forma, pretende garantir-lhes meios
de subsistência e, conseqüentemente, evita que trilhem caminhos não
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condizentes com a dignidade humana.
Pelos 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 Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.454/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Funcionários da

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

Funcionários da Educação Municipal de Iturama, com sede no
Município de Iturama.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2007.
Zé Maia
Justificação: A Associação dos Funcionários da Educação Municipal

de Iturama é uma entidade representativa, filantrópica, cultural e
desportiva, sem fins lucrativos. Seu objetivo principal é reunir os
funcionários que labutam na área de educação do Município de
Iturama, com o objetivo de proporcionar-lhes melhores condições de
trabalho e qualidade de vida.

Em benefício de toda a comunidade, fiscaliza, mensalmente, os
repasses efetivados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - Fundef - e pelo
Município para a área da educação, exigindo a prestação de contas
do Diretor do Departamento de Educação e Cultura Municipal.

Seu trabalho possibilita melhorias na qualidade da educação
prestada pelo Município, motivo pelo qual contamos com a anuência
dos nobres pares para a aprovação do projeto de lei que pretende
conceder-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.

PROJETO DE LEI Nº 1.455/2007
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Dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento industrial da
região do Norte de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A política de desenvolvimento industrial da região do Norte

de Minas, 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 do Norte de Minas
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 Reuniões, 7 de agosto de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: A proposição em exame visa instituir política pública

voltada especificamente para a região do Norte de Minas, com o
objetivo de incentivar a industrialização da região.

Observa-se que a Constituição Estadual, em seu art. 2º, incisos IV e
VIII, inclui entre os objetivos prioritários do Estado “promover a
regionalização da ação administrativa, em busca do equilíbrio no
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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 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”.

É importante ressaltar que o Estado brasileiro, nos termos do art. 1º
da Carta Magna, tem como um de seus fundamentos o princípio da
dignidade da pessoa humana e, nos termos do art. 3º, objetiva a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da
pobreza, a redução das desigualdades regionais e sociais e a
promoção do bem-estar geral. Da mesma forma, consoante o art. 170,
a promoção do equilíbrio social e regional é princípio orientador da
ordem econômica no País.

É notório que a região do Norte de Minas, alvo do projeto, é
marcada por mazelas sociais de toda ordem e por crônica dificuldade
de alcançar níveis de desenvolvimento humano e econômico
aceitáveis. Não à toa a região é incluída na área da Sudene e é objeto
constante de políticas sociais compensatórias.

Portanto, a política estadual de desenvolvimento industrial do Norte
de Minas é fundamental para alavancar o desenvolvimento da região,
o que proporcionará melhor qualidade de vida para a população, com
geração de empregos e renda.

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres colegas na
aprovação deste projeto.
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- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Gilberto Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 662/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.456/2007
Declara de utilidade pública a Fundação de Desenvolvimento

Científico e Cultural - Fundecc -, com sede no Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de

Desenvolvimento Científico e Cultural - Fundecc -, com sede no
Município de Lavras.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural -

Fundecc -, com sede no Município de Lavras, é uma entidade civil
sem fins lucrativos e tem, entre suas finalidades precípuas, o apoio ao
desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem
como o desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da
Universidade Federal de Lavras, mediante assessoramento à
elaboração de projetos e administração dos recursos financeiros
auferidos.

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.457/2007
Declara de utilidade pública o Clube da Terceira Idade – Grupo

Reviver, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Terceira
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Idade - Grupo Reviver, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão
Justificação: A entidade supra mencionada é uma associação

beneficente, voltada para os interesses das pessoas na terceira idade,
que realiza valoroso trabalho na promoção da dignidade dos idosos.
De acordo com sua documentação, está em pleno e regular
funcionamento há mais de um ano e seus dirigentes são pessoas de
reputação ilibada. Por cumprir as exigências legais, torna-se o Clube
da Terceira Idade - Grupo Reviver merecedor do título de utilidade
pública estadual. Portanto, solicito aos nobres pares desta Casa a
aprovação do projeto em tela.

- 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 1.458/2007
Cria o Programa de Captação da Água da Chuva.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Programa de Captação de Água da Chuva

coletada por telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos,
em lotes, edificados ou não, que tenham área impermeabilizada
superior a 500m² (quinhentos metros quadrados).

Art. 2º - Os objetivos do Programa são:
I - reduzir a velocidade de escoamento de águas pluviais para as

bacias hidrográficas em áreas urbanas com alto coeficiente de
impermeabilização do solo e dificuldade de drenagem;

II - controlar a ocorrência de inundações, amortecer e minimizar os
problemas das vazões de cheias e, conseqüentemente, a extensão
dos prejuízos;

III - contribuir para a redução do consumo e o uso adequado da
água potável tratada.

Art. 3º - O sistema para captação que trata esta lei será composto
de:

I - reservatório de acumulação com capacidade calculada com base
na seguinte equação:
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a) V = 0,15 x Aix IP x t;
b) V = volume do reservatório em metros cúbicos;
c) Ai = área impermeabilizada em metros quadrados;
d) IP = índice pluviométrico igual a 0,06 m/h;
e) t = tempo de duração da chuva igual a uma hora.
II - condutores de toda a água captada por telhados, coberturas,

terraços e pavimentos descobertos ao reservatório mencionado no
inciso I;

III - condutores de liberação da água acumulada no reservatório
para os usos mencionados no art. 4º desta lei.

Art. 4º - A água contida no reservatório de que trata o inciso I do art.
3º deverá:

I - ser despejada na rede pública de drenagem, após uma hora de
chuva, ou

II - ser utilizada em finalidades não potáveis, nas edificações que
tenham reservatório específico para essa finalidade.

Art. 5º - Os Municípios que quiserem aderir ao Programa de
Captação da Água da Chuva deverão editar lei municipal que
contenha pelo mínimo as normas estabelecidas nesta lei.

Art. 6º - Aos Municípios que aderirem as normas estabelecidas nesta
lei, o Estado poderá definir um incentivo na política da administração
dos recursos hídricos constantes ou não no orçamento.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias, a contar da sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: Este projeto visa preservar um bem essencial da

natureza - a água potável. Sabemos que a água é condição vital para
a existência da vida humana e seu desenvolvimento.

Em razão do ciclo hidrológico - renovação natural da água -, temos a
ilusão de que os recursos hídricos são inalteráveis e inexauríveis, o
que traz como conseqüência a tradição do descuido com o uso da
água.

O momento da história da humanidade demonstra uma grande
preocupação com as questões ambientais e a utilização racional dos
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recursos hídricos, havendo um consenso sobre a necessidade da
preservação dos mananciais.

Representando cerca de 70% da superfície da Terra, a América do
Sul e a Ásia concentram os maiores potenciais de recursos hídricos
do mundo, sendo o Brasil um dos países com os maiores volumes de
recursos hídricos renováveis do mundo.

Um dos motivos do aumento do problema de escassez de água vem
do crescimento de nossas cidades, o que tem prejudicado o processo
de escoamento natural da água pelo excesso de asfaltamento, de
cimento e calçamentos, eliminando-se as áreas verdes e prejudicando
a permeabilização da água no solo.

Os efeitos dessa situação são danosos: enchentes, alagamentos,
doenças transmitidas pela água. Faz-se necessário criarem-se
mecanismos que reproduzam a permeabilização do solo, sendo este
um dos objetivos deste projeto de lei.

Outra proposta é a de que a água captada da chuva seja reutilizada
por meio de cisternas para finalidades que não necessitem de água
potável, como a utilização de hidros de banheiros, lavagem de
calçadas, irrigação de hortas e jardins. Tem-se a vantagem ainda de
essa água poder ser tratada no próprio local, tornando-se limpa e
própria para consumo.

Essa medida de captação trará ao consumidor a vantagem de uma
redução no consumo de água potável de no mínimo 30%, reduzindo
também os gastos públicos com o tratamento de água.

Como o controle e a eficácia da presente lei implica muito a
participação dos Municípios, criou-se um programa em nosso Estado,
e nada melhor do que incentivarmos a adesão a ele. Pelo fato de não
podermos constitucionalmente vincular o incentivo à receita, deixamos
a critério do Estado a devida atitude.

Portanto, com este projeto, estaremos preservando os recursos
hídricos e evitando a escassez de água nos próximos anos; para
tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Fábio Avelar. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 942/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.459/2007
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Cria o Programa de Incentivo à Redução do Consumo de Água no
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica criado o Programa de Incentivo à Redu ção do Consumo

de Água no Estado de Minas Gerais, estabelecendo ações que
determinem o uso racional e sustentável da água.

Parágrafo único - O Programa visa estimular o consumidor a reduzir
o seu consumo individual de água em, no mínimo, 20% (vinte por
cento) do gasto médio mensal dos últimos doze meses.

Art. 2°- A fixação do cálculo meta de consumo será determinado
através do seguinte procedimento:

§ 1°- A soma dos doze últimos meses do campo consum o,
constante na fatura de serviços da Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - Copasa - MG - é dividida por doze. O resultado dessa
soma é denominado de média aritmética.

§ 2°- A média aritmética de que trata o parágrafo a nterior será
multiplicada pelo fator 80 (oitenta) e, em seguida, dividida pelo fator
100 (cem), sendo o resultado denominado de média aritmética base.

Art. 3°- O resultado da média aritmética base de qu e trata o artigo
anterior será:

I - o fator determinante para o consumidor obter o direito ao
desconto automático de 20% (vinte por cento) na próxima fatura de
serviços;

II - apresentado em um campo destacado, para que o consumidor
possa ter ciência do seu objetivo de consumo para o próximo mês.

Art. 4°- O consumidor que atingir o consumo de água  igual ou menor
do que a média aritmética base de que trata o art. 2° terá obtido o
desconto de 20% (vinte por cento) no valor total a pagar da próxima
fatura de serviços.

Art. 5°- Fica estipulado que somente se beneficiará  do desconto o
consumidor que não possuir débitos pendentes com a Copasa.

Art. 6° - A presente lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: A água é recurso natural essencial à vida, ao

desenvolvimento econômico e ao bem-estar social. É nosso dever
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incentivar o seu uso racional, o combate ao desperdício e promover
uma nova consciência quanto à importância dos recursos hídricos
para a sociedade.

O futuro dos recursos hídricos depende muito de tal implementação,
cujo objetivo é, essencialmente, incentivar a racionalização do uso,
preservação da qualidade e quantidade para garantir o abastecimento
da população.

O Programa de Incentivo à Redução do Consumo de Água visa
estimular o uso racional e sustentável da água e prevê que todos os
clientes que alcançarem uma redução de 20% em suas médias de
consumo de água obterão desconto de 20% no valor final de sua
conta no mês seguinte.

O programa apresentado é uma medida eficiente quando se entende
a água como um produto finito, essencial e que precisa ser consumido
com lógica e economia, além de beneficiar financeiramente o
consumidor.

Pelo seu relevante interesse público, rogo o apoio dos nobres pares
para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.460/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos da Praça

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

Artesãos da Praça Santa Rita de Sabará, com sede no Município de
Sabará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2007.
Wander Borges
Justificação: A Associação dos Artesãos da Praça Santa Rita de

Sabará é uma entidade civil, sem fins lucrativos, fundada em 30/9/94,
que atua nas áreas cultural e de educação, tendo por objetivo
estatutário incentivar o artesanato sabarense e preservar a produção
original de Sabará.
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A análise das finalidades contidas em seu estatuto demonstra que
seu principal objetivo consiste na promoção de ações de incentivo ao
artesanato, especialmente àquele produzido no Município de Sabará.
O propósito citado é alcançado por meio do oferecimento de cursos de
capacitação, promoção de ações de defesa de direitos, elaboração de
estudos e pesquisas, desenvolvimento de campanhas publicitárias.
Destarte, as atividades realizadas pela entidade estimulam a
valorização e o resgate da cultura sabarense, bem como contribuem
para a melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem desse
ofício.

Insta observar que a cultura popular se traduz na mais legítima
expressão de seu povo, interferindo fundamentalmente na construção
da identidade nacional, motivo pelo qual necessário se faz o
reconhecimento público da produção artesanal originária de Sabará,
bem como da relevância das ações de valorização e preservação
desenvolvidas pela referida Associação.

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 1.461/2007
Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Lira da Paz, com

sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Musical Lira

da Paz, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2007.
Wander Borges
Justificação: A Sociedade Musical Lira da Paz é uma entidade civil,

com fins não lucrativos, fundada em 3/1/1901, que atua na área
cultural, tendo como objetivo estatutário a difusão da música.

A análise das ações executadas pela entidade revela que a difusão
da música é desenvolvida paralelamente à melhoria da qualidade de
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vida da comunidade, uma vez que ministra cursos de música a
crianças carentes da região, bem como promove apresentações
gratuitas com a finalidade de incentivar a divulgação das
manifestações culturais.

As ações de musicalização desenvolvidas pela entidade objetivam
despertar e desenvolver o gosto pela música, estimulando e
contribuindo com a formação das crianças do Distrito de Ravena.

A música é constituída basicamente por uma sucessão de sons e
silêncio organizada ao longo do tempo, sendo uma manifestação
cultural e humana e uma forma de arte.

Ressalte-se que a música não se restringe à mera associação de
sons e palavras, mas configura um diferencial nos processos de
aprendizado, pois desperta o indivíduo para um mundo mais
prazeroso e satisfatório, o que repercute no intelecto e no corpo,
facilitando o aprendizado e a socialização das crianças.

Inegável, assim, a importância dos serviços prestados pela
Sociedade Musical Lira da Paz à comunidade, motivo pelo qual,
cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento de seu nobre trabalho social.

- 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 1.462/2007
Declara de utilidade pública a Guarda de Marujo Nossa Senhora do

Rosário, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Guarda de Marujo

Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2007.
Wander Borges
Justificação: O patrimônio cultural brasileiro é constituído por bens

de natureza material e imaterial, portadores de referência à
identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, dentre os quais as formas de expressão, os
modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e
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tecnológicas e os espaços destinados às manifestações artístico-
culturais.

A Guarda de Marujo Nossa Senhora do Rosário é uma entidade sem
fins lucrativos, fundada em 22/7/2003, que tem como escopo difundir a
arte folclórica e histórica, mediante a promoção de manifestações
culturais e festejos.

As ações desenvolvidas pela entidade visam ao fomento da
consciência folclórica, artística e musical, por meio da difusão de
festejos populares, mitos, crenças, histórias, tradições e costumes,
preservando-se, assim, a legítima expressão cultural de um povo.

Ressalte-se, ainda, que a valorização do patrimônio cultural
demanda, necessariamente, o seu conhecimento e sua preservação,
bem como a disseminação de ideários conservacionistas e ufanistas
concernentes às nossas manifestações culturais.

Como visto, a cultura popular brasileira se traduz na mais legítima
expressão de seu povo, interferindo fundamentalmente na construção
da identidade nacional, motivo pelo qual necessário se faz o
reconhecimento público das ações de valorização e preservação
cultural desenvolvidas pela referida entidade.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento desse nobre trabalho.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.463/2007
Declara de utilidade pública o Coral Waldemar Baptista, com sede

no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Coral Waldemar

Baptista, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2007.
Wander Borges
Justificação: A música é constituída basicamente por uma sucessão

de sons e silêncio organizada ao longo do tempo; sendo considerada
uma manifestação cultural e humana e, por muitos, uma forma de
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arte.
O Coral Waldemar Baptista é uma entidade civil, sem fins lucrativos,

fundada em 1972, que atua na área cultural, uma vez que tem como
objetivo estatutário o desenvolvimento da música erudita polifônica e
folclórica.

A análise das finalidades estatutárias do referido coral revela que a
propagação da música ocorre por meio de diversas ações, entre as
quais palestras, encontros, intercâmbio cultural com entidades
congêneres e apresentações gratuitas. É de se notar, ainda, que a
entidade ministra aulas gratuitas à comunidade, bem como realiza
apresentações gratuitas em diversos locais. As ações de
musicalização desenvolvidas pela entidade objetivam despertar e
desenvolver o gosto pela música, estimulando e contribuindo com a
formação da comunidade. Ressalte-se que a música não se restringe
à mera associação de sons e palavras, mas configura um diferencial
nos processos de aprendizado, pois desperta o indivíduo para um
mundo mais prazeroso e satisfatório, que repercute no intelecto e no
corpo, facilitando o aprendizado e a socialização das pessoas.

Inegável, assim, a importância dos serviços prestados pelo Coral
Waldemar Baptista à comunidade, motivo pelo qual, cumpridos todos
os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o
reconhecimento de seu nobre trabalho social.

- 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 1.464/2007
Declara de utilidade pública o Grupo Ambientalista Duendes da

Montanha, no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Ambientalista

Duendes da Montanha, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2007.
Wander Borges
Justificação: O Grupo Ambientalista Duendes da Montanha é uma

entidade de natureza educativa e ambiental, sem fins lucrativos,
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fundada em 1º/1/2002, que tem como escopo promover a educação, a
proteção, a preservação e a conservação do meio ambiente.

A entidade tem ainda como missão contribuir para o
desenvolvimento ordenado e sustentável do meio ambiente, visando,
assim, a garantir às gerações, presentes e futuras, uma sadia
qualidade de vida.

As atividades desenvolvidas pelos Duendes da Montanha são
direcionadas à conscientização da comunidade no que concerne às
questões ambientais e são realizadas por meio de promoção de
palestras, grupos de estudos, acampamentos e ações
conservacionistas.

A Constituição da República atribui ao poder público e à sociedade a
responsabilidade de defender, promover e preservar o meio ambiente;
desta forma, as práticas conservacionistas executadas pela entidade
contribuem para a melhoria da qualidade de vida de todos os
brasileiros.

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 de Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art.
188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.465/2007
Institui o registro de máquinas e implementos agrícolas, como

tratores, colheitadeiras, máquinas de beneficiamento agrícola e outros
similares, torna obrigatória a instalação de "chip" de identificação e
localização destes e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam instituídos, no âmbito do Estado:
I - o registro de máquinas e implementos agrícolas, como tratores,

colheitadeiras, máquinas de beneficiamento agrícola e outros
similares;

II - a obrigatoriedade de instalação, nos bens de que trata o inciso I,
de “chip” que os identifique e possibilite sua localização.

Art. 2º - O registro terá por base a numeração gravada pelas fábricas
ou montadoras, a qual, juntamente com a instalação do “chip” a que
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se refere o inciso II do art. 1º, deverá ocorrer antes de as máquinas e
os implementos serem comercializados.

Parágrafo único - Far-se-á a gravação em, pelo menos, oito locais
do chassi e da carroçaria.

Art. 3º - Todas as máquinas e implementos agrícolas que saírem da
fábrica, para fins de comercialização para o mercado interno, serão
relacionados em nota fiscal que conterá:

I - o número do chassi de cada unidade;
II - o número de identificação do “chip” codificado.
Parágrafo único - Uma via da nota fiscal será remetida, para o

Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG, para fins de
registro.

Art. 4º - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará os infratores
às seguintes penalidades:

I - multa de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais), para cada máquina ou implemento em situação irregular;

II - apreensão dos bens em situação irregular.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: Este projeto de lei foi elaborado visando contribuir para

a redução do índice de roubo de máquinas e implementos agrícolas,
tais como tratores, colhedeiras, máquinas de beneficiamento agrícola
e outros similares, buscando um controle maior sobre a transferência
e fiscalização pelos órgãos públicos competentes dessas máquinas
com o efetivo registro delas, e respectiva instalação de “chip”
identificador, facilitando assim ainda mais o trabalho da autoridade
policial, para identificação dos proprietários quando da recuperação de
tais máquinas.

Atualmente, quando tais equipamentos e máquinas são furtadas ou
roubadas e a autoridade policial consegue reavê-las, torna-se difícil
sua exata identificação para a devolução aos seus respectivos
proprietários, pois tais máquinas não possuem registro nem outra
forma indicadora. Isso acontece principalmente porque, quando esses
bens são vendidos, o proprietário recebe apenas uma nota fiscal no
ato da compra.
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Assim, com a revenda desses bens, a operação é registrada em um
simples recibo de compra e venda ou numa nova nota fiscal, e tais
documentos permitem ao novo proprietário circular livremente por
outros Estados ou até mesmo em países vizinhos.

Analogamente, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu
art. 114 normas para efetivação e padronização de chassis em
veículos automotores, senão vejamos:

“Art. 114 - O veículo será identificado obrigatoriamente por
caracteres gravados no chassis ou no monobloco, reproduzidos em
outras partes, conforme dispuser o Contran.

§ 1º - A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de
modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas características,
além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado.

§ 2º - As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia
autorização da autoridade executiva de trânsito e somente serão
processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a
comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma
identificação anterior, inclusive o ano de fabricação.

§ 3º - Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da
autoridade executiva de trânsito, fazer ou ordenar que se faça
modificações da identificação de seu veículo.”

Dessa forma, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação
desta proposição, para que o Estado possa exercer um controle mais
efetivo, buscando com isso meios para dificultar a prática de furto ou
roubo dessas máquinas e implementos agrícolas.

Diante do exposto conto com os Nobres Pares para aprovação deste
projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
 Nº 930/2007, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja

formulado apelo ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do
DER-MG, solicitando a construção de ponte na altura do Km 204 de
rodovia no Distrito de Santo Antônio do Porto, no Município de
Governador Valadares. (- À Comissão de Transporte.)



182

Nº 931/2007, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja
formulado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Belisário Cunha
Pereira, ex-Prefeito de Peçanha, ocorrido em Peçanha, no dia
6/8/2007. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 932/2007, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
encaminhado ao Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente
pedido de informações acerca da situação ambiental da exploração
mineral executada pela Empabra - Empresa de Mineração Pau Branco
Ltda., Processo Técnico nº 00245/1989/002/1989. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 933/2007, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que
solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado, ao Vice-
Governador do Estado e ao Presidente da Codemig com vistas a que
seja feita uma reavaliação sobre a construção do Centro
Administrativo de Minas Gerais, no Bairro Serra Verde, tendo em vista
o local contar apenas uma via de acesso. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 934/2007, da Comissão de Participação Popular, em que solicita
seja encaminhado à Secretária de Planejamento e Gestão pedido de
informação acerca da morosidade na execução orçamentária do
conjunto dos Programas Estruturadores, definidos no PPAG e
previstos na Lei Orçamentária deste ano, especialmente aqueles cuja
execução se encontra abaixo da média geral de 24,17%.

Nº 935/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado à Cohab, pedido de informações sobre a assinatura
dos acordos firmados com os mutuários do Bairro Jardim Canadá. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 936/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Fazenda, solicitando estudos e
providências relativas à necessária adequação das alíquotas de ICMS
incidentes sobre a energia elétrica destinada à atividade produtiva
rural, em especial a agricultura irrigada nas regiões do bioma cerrado.

Nº 937/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Fazenda solicitando estudos e
providências relativas ao aproveitamento de crédito de ICMS gerado
na aquisição de insumos agropecuários em outros Estados da
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Federação.
Nº 938/2007, das Comissões de Direitos Humanos e do Trabalho,

em que solicitam seja formulado apelo à Secretária de Planejamento e
Gestão com vistas à regularização da situação dos servidores ativos e
inativos do Estado no tocante à gratificação instituída em 1993.

Nº 939/2007, das Comissões de Direitos Humanos e do Trabalho,
em que solicitam seja formulado apelo ao Presidente da Fhemig com
vistas a que seja efetuada a suspensão dos processos administrativos
instaurados por essa instituição contra servidores aposentados, em
decorrência do recebimento de gratificação relativa à extensão de
carga horária nos seus proventos.

Nº 940/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao jornal "O Tempo" pela
reportagem publicada em 2/8/2007 sob o título "Abordagem policial
dentro do limite".

Nº 941/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Comandante do 40º Batalhão da PMMG pedido
de providência sobre apuração de denúncias de perseguição e
ameaça sofridas pelo Sr. Márcio Ferreira da Silva Moreira,
supostamente praticadas pelo Sargento Jair Januário, lotado nessa
companhia.

Nº 942/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Corregedoria da PMMG pedido de providência
sobre apuração das denúncias de prisão arbitrária e agressões
sofridas pelo Sr. Fausto Vieira Sales em 25/7/2007, supostamente
praticadas por policiais militares no Município de Sabará.

Nº 943/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhados, ao CAO-DH e à Corregedoria da PMMG, ofício
e cópia das notas taquigráficas da reunião de 12/7/2007 dessa
Comissão para tomada de providências com relação à violência
sofrida pela Sra. Regina Célia Abade, ocorrida no interior da loja
Ponto Frio, nesta Capital, supostamente praticada por policiais
militares.

Do Deputado Carlin Moura em que solicita seja verificada a
possibilidade de instalação de uma torre de transmissão do sinal da
TV Assembléia nos Municípios de Virgolândia, Coroaci e Nacip
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Raydan, por meio da aquisição dos instrumentos necessários para a
instalação do sistema, conforme consta em orçamento que menciona.
(- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Carlin Moura (4) e Zezé Perrella e da Comissão de Direitos Humanos.

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

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Rômulo Veneroso em que solicita seja formulado voto
de congratulações pelo centenário da Fundação Ezequiel Dias.

Do Deputado Wander Borges em que solicita seja formulado voto de
congratulações com Daniela Aleixo Leite, em razão da conquista das
três medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Defesa do Consumidor, de Assuntos Municipais e de Política
Agropecuária e dos Deputados Sávio Souza Cruz e Dimas Fabiano.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
público presente, telespectadores da TV Assembléia, ocupamos esta
tribuna, usando do tempo que nos é permitido, para manifestar nossa
solidariedade ao movimento que se encontra muito bem representado
pelos motoristas do transporte fretado em Minas Gerais.

O movimento é mais do que justo, e tenho certeza de que esta Casa
e os demais Deputados se juntarão a nós que estamos a favor desse
movimento contra o Decreto nº 44.035. Tal posição se justifica por
entendermos que, ao entrar em vigor esse decreto, não serão tirados
só os 20 mil empregos de muitos trabalhadores de Minas Gerais -
como o informado na faixa -, mas, sim, a oportunidade de milhares de
pessoas que se utilizam desse transporte nos diversos segmentos da
sociedade. Podemos utilizar este espaço para defender, além do
transporte fretado de ônibus, também o transporte fretado que diz
respeito aos taxistas do interior.

É hora de discutir a questão do monopólio do transporte no Estado
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de Minas Gerais. Isso tem de ser quebrado. Nós, da Bancada do PT e
do PCdoB, estamos hipotecando a nossa total solidariedade ao
movimento. Vamos trabalhar unificados para procurar sensibilizar esta
Casa e o nosso Governador para encontrarmos uma saída honrosa
para essa situação, pois, tenho certeza, muita gente foi pega de
surpresa.

Esse decreto não teve a divulgação necessária e precisamos tomar
medidas urgentes para não tirar o emprego de mais de 20 mil pessoas
no Estado, sem contar que milhares de pessoas utilizam esse
transporte. Se isso acontecer, Deputado Almir Paraca, como ficará,
por exemplo, o transporte escolar da rede municipal das cidades do
interior, principalmente do Norte de Minas, os ônibus que fazem
transporte escolar e que transportam os alunos até mesmo da rede
estadual? Se esse decreto for mantido, se for seguido à regra, vamos
parar a educação no Estado de Minas Gerais, pois grande parte das
Prefeituras do interior terceirizam esse serviço e utilizam ônibus com
muito mais de 15 anos de uso. Isso acontece em quase todas as
cidades.

Há uma série de questões para analisarmos. É importante que a
Secretaria de Transportes, o Governador Aécio Neves, esta Casa
Legislativa, a Polícia Militar e todos os órgãos de transporte em Minas
Gerais se unam para que encontremos uma saída: prolongar esse
prazo, enfim, temos de encontrar uma solução urgente, caso contrário
teremos um grande problema a administrar em todas as cidades. São
milhares de pais de famílias que vivem dessa profissão e que ficarão
sem condições de dar sustento a seus filhos, sem falar na questão do
transporte escolar, que é mais grave. Portanto, esta Casa precisa
aderir a essa luta para que possamos arrumar solução definitiva para
esse problema.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Deputado, gostaria apenas
de fazer um adendo ao seu pronunciamento. Entrei na vida pública em
1982, disputando o meu primeiro mandato de Vereador em Belo
Horizonte, e desde então nenhum dos Governadores instalados no
Palácio da Liberdade promoveu concorrência pública para transporte
intermunicipal ou metropolitano. Foi feita a concorrência para o
transporte urbano em Belo Horizonte de uma forma em que se
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privilegiaram os mesmos empresários. Hoje o transporte
intermunicipal e metropolitano em Minas Gerais é tão clandestino
como qualquer outro. Não há concorrência nem sustentação legal
nenhuma.

Não há absolutamente nenhuma sustentação. Foi criado um sistema
de vistoria de veículos de qualquer cidadão - desses que estão aqui -
que comprou ônibus dessas empresas que espoliam o povo em Minas
Gerais, para que esses veículos pudessem ser vistoriados. Mas hoje
temos, principalmente por parte do DER, um sistema de fiscalização
que não pára nenhum dos ônibus de empresa que dizem ser
credenciados e não são.

Esses moços e moças que aqui estão e poderiam estar na
clandestinidade como essas empresas, que dizem ser legalizadas e
não são, estão buscando um meio de vida. Eles são extorquidos nas
barreiras; são extorquidos por toda autoridade que fala em fiscalizar.
O DER criou uma fiscalização, mas só pára perueiro e ônibus fretado
de pobre, não pára ônibus de rico.

O que se está fazendo em Minas Gerais hoje - com a conivência do
governo do Estado - é cercear o direito do cidadão de poder ter um
veículo em bom estado viajando, em melhor estado que os de
grandes empresas que hoje rodam por Minas Gerais, com carga, e
não são fiscalizados. E, na hora que tombam, matam milhares de
pessoas.

Nesta Casa, poucos serão os que irão defendê-los, mas estarei
entre eles, pois muitos são coniventes com esse estado de coisas em
Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte) - Meu caro Deputado Paulo
Guedes. Quero cumprimentar também todos da Assembléia
Legislativa. Queremos aqui prestar nosso apoio e solidariedade a
esses motoristas. Como Presidente da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, estamos propondo - e já o
protocolizamos - um requerimento nesta Casa para discutir o Decreto
nº 44.035 e defender os trabalhadores, pois são sérios e estão
tratando de suas famílias e de suas casas.

Temos neste Plenário Deputados que estão na defesa da
democracia, dos trabalhadores, e podem abraçar essa causa. Como
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Presidente da Comissão, presto nossa solidariedade para que os
trabalhadores possam discutir esse decreto. Vamos buscar um
caminho para que haja a liberação a fim de que essas pessoas
possam tratar de suas famílias. Muito obrigada, Deputado Paulo
Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputada. Reforçando
o que a Deputada e o Deputado Irani Barbosa disseram, ressalto que,
em minha região, sou testemunha de que a Polícia Rodoviária
funciona também dessa forma: as barreiras colocadas nas BRs, na
saída da cidade de Montes Claros com destino a Janaúba, Januária e
Pirapora, têm esse objetivo único e exclusivo, ou seja, a polícia não
está a serviço do cidadão. Sabemos que essas empresas de
transporte pagam “caixinha” para os policiais militares apertarem o
cerco ao transporte alternativo.

Precisamos criar os mecanismos necessários. É importante que o
Governador tome conhecimento disso, assim como esta Casa, pois o
Estado de Minas Gerais tem que cumprir a Constituição Federal no
seu artigo principal, que dá às pessoas o direito de ir e vir. Essa
situação está proibindo as pessoas de ir e vir, ou seja, só quem pode
ir e vir são aqueles que estão nessas empresas pertencentes a
pequenos grupos. Dois ou três empresários controlam todo o
transporte coletivo no Estado. Nunca houve concorrência, como bem
expôs o Deputado Irani Barbosa, e isso tem que mudar. Precisamos
democratizar os meios de transporte em Minas, e gostaria que todos
soubessem que contarão com nosso apoio e com o da Bancada do
PT, do PCdoB.

Enfim, espero que toda esta Casa, que todos os partidos se unam
nesse objetivo: de, juntos, buscarmos uma solução para esse grave
problema que está ocorrendo agora, com a entrada em vigor do
Decreto nº 44.035.

Encerro minhas palavras enfatizando nossa solidariedade. Vamos
estar atentos a todo momento. Sou da Comissão de Transporte e
coloco-me à disposição para, dentro dessa Comissão, abrirmos a
discussão para conseguirmos uma solução definitiva para esse
segmento tão importante para Minas Gerais, para as suas famílias e,
acima de tudo, para todos os mineiros, principalmente para aqueles
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com condições de vida diferenciadas, que não têm condições de viajar
de avião ou de ônibus-leito e que utilizam o serviço de vocês. Trata-se
de um serviço que ajuda a melhorar para eles e, com certeza, a trazer
novas divisas para o nosso Estado. Estamos com vocês e
continuaremos a trabalhar nessa luta em defesa do movimento.
Contem com a nossa bancada, com o nosso apoio. Muito obrigado.

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

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados. Volto a esta tribuna para fazer algumas considerações
sobre a BR-354, que liga Patos de Minas à BR-262.

Construída há 35 anos, a BR-354, entre Patos de Minas e a BR-262,
nunca passou por obras de recuperação total. Quem costuma passar
por essa importante rodovia sabe muito bem que ali são feitas,
esporadicamente, apenas operações do tipo tapa-buracos. Tais
providências se mostram insuficientes para atender à grande
demanda da região, que precisa fazer escoar a produção e circular
bens vitais para a economia do País.

Há muito tempo, há cerca de sete anos, que nós, parlamentares da
região, estamos solicitando a realização de obras na BR-354, no que
fomos apoiados pelo Governador Aécio Neves, no seu novo mandato
e no anterior, também preocupado com a situação das rodovias
federais que cortam Minas Gerais. No entanto, o governo federal não
se mostra sensível à urgência e à extrema necessidade de
investimentos na infra-estrutura sob sua responsabilidade.

As estradas estão-se acabando, o caos aéreo está instalado, como
todos sabemos, e brevemente os portos também serão afetados, pois
há muito não são modernizados. Não se pode compreender que os
recursos para os aeroportos sejam destinados aos terminais de
passageiros e estacionamentos, quando as pistas não recebem os
cuidados necessários.

Não se pode acreditar que sucessivas operações tapa-buracos
sejam adequadas à manutenção das nossas estradas, muitas das
quais precisam ser refeitas com obras de drenagem e recomposição
de piso, para então receber o recapeamento.

Esse é o caso da BR-354. O estado da rodovia é tão ruim que os
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Ministérios Públicos Federal e Estadual propuseram uma ação civil
pública, apoiada por comerciantes e lideranças de Patos de Minas e
da região, e obtiveram, ontem, ordem judicial para sua interdição.
Conforme exposto na ação, as condições de circulação na rodovia são
precárias, são intransponíveis, e o excesso de buracos põe em risco a
vida dos usuários.

Vejam que paradoxo: a feliz decisão do Juiz Federal determina que
a reabertura só será feita depois que o DNIT realizar obras de
revitalização nessa BR, de modo a melhorar o tráfego. O DNIT
informa que está em curso uma licitação para obra de operação tapa-
buracos - mais uma - orçada em R$18.000.000,00. O trecho
interditado, de 140km, não vai ser recuperado com tapa-buracos, pois
precisa de muito mais que isso.

Esse expediente já foi adotado mais de três vezes sem nenhuma
solução. Ora, então, por que investir R$18.000.000,00, agora, num
serviço provisório, se a obra definitiva será feita em seguida? Não
seria melhor licitar de uma vez as obras de recuperação que, ao que
parece, já estão planejadas? Há sempre o problema de verba e de
mau investimento.

O receio dos usuários, especialmente dos segmentos de transporte
de cargas, é que, feitos os tais remendos, tudo continue como está. O
período chuvoso que se aproxima se encarregará de mostrar que a
operação tapa-buracos é um tapa-sol-com- peneiras.

Enquanto isso, os usuários padecem com os transtornos resultantes
da interdição, pois os desvios aumentam o percurso de 70 até 100
quilômetros. A população da região Noroeste e do Alto Paranaíba está
seriamente prejudicada, assim como sua economia.

Entre Patos de Minas e Campos Altos foi autorizado o trânsito local,
uma vez que há cidades às margens do trecho interditado, mas é
preciso muito cuidado e atenção para desviar os veículos das crateras
existentes.

Matéria publicada no jornal “O Tempo” de hoje mostra a situação
atual da BR-354 e acrescenta que o DNIT vai recorrer da decisão
judicial que determina a interdição.

Creio, porém, que o melhor recurso neste momento será o recurso
financeiro para uma obra competente e não um mero tapa-buracos.
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Recorrer da decisão judicial não vai trazer segurança aos usuários e
muito menos o desenvolvimento da região. É lamentável. É mais um
‘apagão’.

Queria aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,
dizer que essa dificuldade, essa precariedade das estradas é uma
tônica constante na política de transportes, não só na nossa região,
mas em todo o Brasil. Nós, representantes da região, e os Deputados
das outras regiões de Minas, sabemos que o Governador Aécio Neves
tomou as medidas cabíveis, necessárias e em tempo para a
recuperação das rodovias do nosso Estado, mas queremos apelar
mais uma vez ao nosso Governador, ao Secretário de Transportes,
para que tenham um olhar forte para essa rodovia, a BR-354.
Queremos que o Governador nos ajude a cobrar do governo federal,
de maneira incisiva, objetiva e consistente, a materialização desse
projeto. A procrastinação dessa decisão vem ocorrendo há sete anos.
Essa divisão das rodovias entre federal e estadual complica o sistema,
embora sejamos uma Federação.

Existem também os problemas políticos e partidários nas decisões,
que fazem com que se esqueça de que o Estado é protetor do
cidadão, de que o Estado maior, a União, tem obrigações nos
Estados. Há um conflito aí que não entendemos, pois a União sempre
diz que não tem recursos para as estradas. Sabemos da luta do
Governador Aécio Neves, para que a Cide seja destinada de forma
mais substancial para o cuidado das estradas federais. Há, aliás, uma
proposta de se encamparem as estradas federais. No governo Itamar
Franco, foi feita outra combinação, quando houve aquela moratória
desastrada, informal, que foi muito ruim para Minas Gerais, e o
Governador Aécio Neves pegou toda essa responsabilidade.

Então, queria aqui apelar ao nosso Governador, para que de forma
definitiva, com todos os pedidos dos Deputados Federais, Estaduais e
Vereadores da região do Alto Paranaíba e do Noroeste, solicitasse
providências urgentes, porque não podemos esperar mais.

O Alto Paranaíba está prejudicado em sua economia. Ontem mesmo
tentei transitar pela rodovia, e não há como. Fomos impedidos. Para
chegar ao aeroporto, temos de passar por uma estrada de terra, e isso
demora três vezes mais. Não entendemos. De repente, o Presidente
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Lula quer ficar com uma desvinculação de receita cada vez mais
crescente, para tomar providências que não estejam estabelecidas por
lei, para ficar mais livre para empregar o dinheiro no que achar
melhor. Por isso é que, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica
acreditarmos num presidencialismo eficaz. Parece que estamos
mesmo buscando uma outra solução, quem sabe o parlamentarismo.
Sabemos que esse presidencialismo não dá certo, e não deu certo. As
providências são sempre retardadas, chegam sempre depois de muito
tempo, depois que as dificuldades já aconteceram, como no Aeroporto
de Congonhas. Estamos no século XXI, quando conhecemos muito
bem a geometria, a física, a matemática, e todo o mundo sabe que a
pista não permitia margem de erro. Depois, joga-se a culpa no piloto e
na técnica de construção do aeroporto.

O Deputado Deiró Marra (em aparte) - Tenho ouvido, com bastante
atenção, o pronunciamento do nobre colega e companheiro, e quero
reportar-me à questão da nossa região do Alto Paranaíba. O
Deputado tem sido um bravo guerreiro. Sabemos dos desmandos do
governo federal. Depois de inúmeros acidentes, é preciso que a
justiça faça a interdição da nossa BR-354, a Rodovia do Milho, para
que tenhamos respaldo para que o DNIT, sob uma fundamentação
das mais esdrúxulas, dizer que não conseguiu, em tempo hábil,
colocar em licitação a abertura dos envelopes, colocando, mais uma
vez, em risco a população das cidades, os usuários dessa BR, que é
uma rodovia que movimenta muito a nossa região. Está aqui o nosso
companheiro Chico Uejo, que tem sua cidade de São Gotardo nas
proximidades. E que Patrocínio também se beneficie, e muito, dessa
rodovia.

Parabenizo-o, companheiro Hely Tarqüínio, pois V. Exa. coloca
sobremaneira a condição de que o governo federal precisa ter
atenção, e é justa a medida, apesar de contestado até pelo povo, de
as rodovias da região estarem em reforma. Isso é uma mentira,
porque aquela rodovia, por mais de cinco anos, tem promessa de
reforma que nunca aconteceu.

O Deputado Hely Tarqüínio - Muito obrigado, Deputado Deiró Marra,
nosso companheiro de Patrocínio, que conhece bem aquela realidade.
Como médico, tenho conhecimento de quantos desastres têm
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acontecido nessa estrada, que é praticamente impermeável,
intransitável. Não só isso, na economia da nossa região é dificultada a
existência das pessoas que lá moram. E todos pagam impostos
rigorosamente, porque, senão, pagarão multa.

Queríamos aqui apelar e deixaremos um requerimento pronto
solicitando ao Secretário de Transporte e ao Governador que nos
apóiem. Sabemos que estão atentos, mas repetiremos essa
solicitação, como temos feito e como a maioria dos Deputados
daquela região têm solicitado. Concedo aparte ao Deputado Chico
Uejo, meu companheiro de São Gotardo.

O Deputado Chico Uejo (em aparte) - Deputado Hely Tarqüínio,
infelizmente nos reunimos nesta Casa, mais uma vez, e com nossos
companheiros, na região do Alto Paranaíba, para reivindicar e
reclamar uma rodovia. Há muito tempo - mais de dois anos -, todos
nós, com as lideranças da região, reunimo-nos com o DNIT, com o
Ministério dos Transportes, tentando sensibilizar o governo federal da
importância da BR-354. Mais uma vez, é com infelicidade que usamos
os microfones da Assembléia Legislativa de Minas Gerais para
reclamar das péssimas condições em que se encontra a rodovia.
Desta vez, pronunciamo-nos no momento em que ela permanece
fechada para o tráfego em razão das suas condições precárias.

Ontem, no Alto Paranaíba, mais precisamente em Patos de Minas,
tivemos uma reunião com o DNIT. Foi infeliz a resposta que
encontramos de que o DNIT tomará as providências para garantir o
mínimo de trafegabilidade. Ora, o mínimo de trafegabilidade para uma
região que produz como o Alto Paranaíba é, no mínimo, uma resposta
insatisfatória, Deputado Hely Tarqüínio. O que buscamos e Minas
Gerais precisa para a região do Alto Paranaíba é uma rodovia em
ótimas condições de trafegabilidade.

Mais uma vez, manifestamos aqui nosso repúdio à situação em que
se encontram as rodovias do Alto Paranaíba, mais precisamente as
BRs que cortam essa região. Além disso, pedimos que, com a
interdição feita pela Justiça Federal, desta vez o DNIT se sensibilize
para que, de uma vez por todas, o Alto Paranaíba seja tomado e
requisitado, e a BR-354, recapeada, para que toda a produção
daquela região tenha o destino que merece e de que o nosso povo do
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Alto Paranaíba precisa.
Deputado Hely Tarqüínio, muito obrigado.
O Deputado Hely Tarqüínio - Deputado Chico Uejo, muito obrigado

pela intervenção.
Mais uma vez, gostaríamos de solicitar ao Governador do Estado e

ao Secretário de Transportes que tomem providências urgentes para
que haja uma solução; e ao nosso Presidente da República, por meio
do DNIT, que seja sensível e de forma nenhuma adie mais essa
concorrência para caracterizar a empresa que ganhá-la e para iniciar
as obras imediatamente. Estamos cansados de futuro, de
procrastinação. O DNIT tomará as providências cabíveis... Mas isso
não resolve. O problema é que as chuvas já estão para cair em dois
meses. Nesse tempo, não dá nem para decidir quem ganhará a
concorrência e se iniciarem as obras.

Como representante do povo e, além disso, conhecendo e me
identificando com as dificuldades de sobrevivência dos motoristas e
daqueles que perderão o seu emprego, queria dizer que, para sua
maior tranqüilidade, estou solidário com os senhores.

Calma. Esse decreto será tratado devidamente pela Comissão de
Transporte desta Casa, que está identificada com as necessidades e
as demandas do povo.

Então, somo-me à Comissão de Transporte, que já tem uma
audiência marcada com o representante do Governador para tentar
conciliar e resgatar ou anular esse decreto, a fim de que os senhores
possam ter o seu emprego e transitem livremente com seus veículos.
Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Cesar.

O Deputado Paulo Cesar - Caro Presidente, Deputadas, Deputados,
representantes do sindicato de transporte fretado do Estado de Minas
Gerais, empresários, proprietários de ônibus de transportes
intermunicipais, senhoras e senhores; uso esta tribuna, nesta tarde,
para falar justamente sobre os Decretos nº 44.035 e 44.081.

Para os que não se lembram, o Decreto nº 44.035, do Governador,
de 1º/6/2005, disciplina a autorização para a prestação de serviço
fretado de transporte intermunicipal de pessoas; e o Decreto nº
44.081, de 2/8/2005, dá o prazo de dois anos para que a
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regularização de veículos acima de 15 anos de uso. Esse decreto
entrou em vigor no último dia 2/8/2007.

Recebemos, hoje, uma comissão do sindicato e também alguns
amigos nossos, pequenos empresários do setor, os quais estão
preocupados com a situação. E estamos também muito preocupados.

Comunicamos ao Presidente da Comissão de Transporte da
Assembléia, Deputado Gustavo Valadares, e levantamos alguns
dados que quero repassar para os caros colegas Deputados e para o
Presidente. Tenho a certeza de que o Governador, sensível que é,
prorrogará a entrada em vigor desse decreto, a fim de que possa ser
feito um estudo e não haja a paralisação desse transporte. A entrada
em vigor desse decreto está prejudicando não só os empresários mas
toda a população de Minas Gerais. Passemos à leitura.

“1 - Comprometimento do transporte intermunicipal de empregados
que trabalham em indústria fora do Município.” Só para citar um
exemplo, em Nova Serrana recebemos mais de 80 ônibus de toda a
região, os quais transportam trabalhadores. Hoje mais de 4 mil
funcionários deixaram de trabalhar, e as nossas indústrias foram
prejudicadas. Não sabemos o que vamos fazer, porque não temos
como alugar ônibus nas condições em que o decreto exige para
transportar os trabalhadores, ficando, assim, a indústria prejudicada.

“2 - Comprometimento do transporte intermunicipal de alunos de
faculdade e de escolas técnicas.” Esses alunos ficarão sem estudar.
Todas as Prefeituras e essas pequenas empresas trabalham levando
os alunos para as faculdades.

“3 - Comprometimento do transporte escolar urbano.” A maioria da
frota municipal de ônibus tem 15 anos, ou mais, de uso.

“4 - Comprometimento do transporte escolar rural efetuado pelas
Prefeituras Municipais em ônibus terceirizados.” Não terão condições
de fazer o transporte de seus alunos.

“5 - Comprometimento do transporte de turismo, geralmente
realizado nos finais de semana.” São serviços realizados por esses
pequenos empresários, que muitas vezes venderam casas, imóveis,
para comprar um ou dois ônibus e, agora, não têm como trabalhar.

“6 - O mesmo veículo, objeto da referida legislação, não poderá
transitar dentro do Estado de Minas Gerais,...” Vejam, caros colegas
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Deputados, um ônibus não pode fazer um transporte de Belo
Horizonte a Juatuba, a Betim ou a Contagem, mas pode fazer um
fretamento de Belo Horizonte a Manaus, a São Paulo, à Bahia.

É isso que não entendemos. Por que pode ir para fora do Estado,
para fora do Brasil, mas não pode andar dentro de Minas Gerais? (-
Lê:)

“7 - Comprometimento e inviabilização da quitação dos
financiamentos dos veículos adquiridos,...” Conversamos com vários
pequenos empresários. Grande parte deles fez financiamento em 36
ou 48 meses e não tem condições de quitar seus compromissos.
Terão de entregar os ônibus para as financeiras, para os bancos, pelo
fato de não terem como pagar. (- Lê:)

“8 - Hoje existem, aproximadamente, 15 mil veículos prestando
serviços de transporte intermunicipal de pessoas, sendo que, por força
dessa nova legislação, 48% deverão sair de circulação, ou seja, até
2/8/2007, cerca de 1.600 veículos e, até o final do ano, mais 5.600
ônibus.”

Essa mesma regra não é usada para os proprietários de caminhões.
Temos alguns com 20, 30 anos, e nem vistorias sofrem pelo DER.
Pagam seus impostos e podem transitar.

Preocupado com isso, entramos em contato com o Deputado
Gustavo Valadares, Presidente da Comissão de Transporte, o qual
falará aqui sobre o tema. Já foram agendadas duas audiências para
hoje, à tarde. Iremos falar com os representantes do governo e
esperamos que o Governador seja sensível e não aguarde nem
mesmo uma semana para revogar o decreto, o que precisa ser feito
hoje, ou, no máximo, até amanhã.

Os ônibus precisam voltar a transitar e levar trabalhadores para
Nova Serrana e para empresas que se utilizam desse tipo de
transporte.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Paulo
Cesar, gostaria de agradecer-lhe o aparte dizendo que a primeira
reunião foi agendada agora. Já estamos até atrasados, pois essa
primeira reunião seria às 15 horas, no gabinete do Secretário de
Governo, ex-Deputado Danilo de Castro, com uma comissão de
representantes das pessoas que vieram hoje à Assembléia Legislativa
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fazer reivindicações justas.
Quero, ainda, fazer justiça a vários Deputados que já me procuraram

na manhã de hoje para que trabalhássemos em prol da derrubada
desse decreto. O Deputado José Henrique, que preside essa reunião,
já me ligou, e V. Exa. foi o primeiro a ligar-me, antes das 9 horas. O
Deputado Juninho Araújo, que já havia feito pedido de audiência
pública na Comissão, juntamente com o Deputado Ivair Nogueira,
também me ligaram, assim como os Deputados Paulo Guedes, Célio
Moreira, Vanderlei Miranda, entre outros. A grande maioria desses
Deputados estará conosco nessas duas audiências. Os Deputados
procuraram-me hoje por estarem preocupados com essa situação.

Gostaria de dizer às pessoas que hoje se encontram nas galerias
desta Assembléia que a maioria dos Deputados está sensível à causa.
Com certeza, conseguiremos sensibilizar o governo e, em
conseqüência, derrubaremos o decreto.

Para que tenham uma idéia, um dos líderes desse movimento aqui,
na Assembléia, Deputado Paulo Cesar, que agora fala no Plenário, já
mostrou sua garra e determinação quando, num único golpe,
conseguiu quebrar um copo na tribuna desta Casa. Com essa mesma
determinação e garra, nós nos reuniremos com o governo para
derrubar o decreto.

Deputado Paulo Cesar, como já estamos atrasados, ficarei
aguardando V. Exa. para nos encaminharmos ao Palácio dos
Despachos.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Queria somente unir
minha voz à de vários colegas desta Casa. Como Presidente da
Comissão de Turismo, que também engloba a indústria, o comércio e
o cooperativismo, informo que, na semana passada, tive oportunidade
de receber um grupo de representantes do segmento, o qual já trouxe
essa preocupação ao meu gabinete.

Nós nos reunimos por um bom tempo, quando propusemos que a
audiência da Comissão de Transporte, solicitada pelo Deputado
Juninho Araújo, fosse feita em conjunto com a Comissão de Turismo
e, conseqüentemente, com a do Cooperativismo, porque o conjunto
dos Deputados dessa Comissão, que presido, tem preocupação com
o momento que vive a classe, que é formada por pais de famílias,
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pessoas que trabalham em seus próprios veículos. O empreendimento
é gerido e trabalhado por eles mesmos, na maioria das vezes.

Quero crer que, em situações como essa, o bom-senso sempre
falará mais alto. O Governador Aécio Neves, acredito, está sensível
ao problema, que envolve milhares de pessoas, direta e
indiretamente. Há aqueles que dependem da prestação dos serviços e
aqueles que os prestam.

Queremos, após visita que faremos ao Secretário, sair com uma
resposta positiva que possa dar tranqüilidade à classe, aos
profissionais. Sabemos que hoje a fiscalização nesses veículos é feita
de forma muito responsável pelo Inmetro. Se esse Instituto aprova a
circulação desses veículos, creio que temos a segurança de
convivermos com esse tipo de prestação de serviço em nosso trânsito.

O Inmetro é um órgão muito sério. Se ele habilitou e reconheceu que
determinado veículo tem condição de rodar, isso nos dá garantia.

Proponho que essa eficácia do Inmetro, toda essa capacidade que
tem de aferir condições dos veículos fosse também trabalhada nas
nossas estradas, que poderiam ter também aferição de qualidade.
Sabemos que o nosso maior problema não é tanto a idade da nossa
frota, mas a condição do piso das nossas estradas, por onde circulam
esses carros.

Como V. Exa. bem disse, há uma incoerência da qual não sabemos
o porquê - mas vamos entendê-la - de um ônibus poder atravessar o
nosso país, de dimensões continentais, de um lado a outro, mas que
de repente esse mesmo veículo não possa ir a uma cidade da Grande
Belo Horizonte. Precisamos fazer as correções necessárias.

Acredito que a solução seja a derrubada desse decreto, a sua
cassação, para que possamos, a partir daí, sim, estabelecer alguma
norma de trabalho, de funcionamento que atenda tanto aqueles que
dependem desse transporte quanto aqueles que prestam o serviço no
transporte.

Finalizando, nobre colega, quero dizer que a Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo está empenhada na busca da
solução dessa situação, para que tanto a nossa população quanto os
nossos trabalhadores tenham tranqüilidade. Muito obrigado.

O Deputado Paulo César - Caro colega Vanderlei, concordo com V.
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Exa. e apóio as suas palavras. Darei mais algumas informações.
Gostaria que V. Exa., como Presidente da Comissão de Turismo,
prestasse atenção. Um dado que o governo não levou em conta é que
todos os proprietários de ônibus, a maioria, com certeza, já pagaram
os impostos do ano de 2007. Como ficaria a situação, se no meio do
ano ficam proibidos de transportar e transitar com os seus ônibus?
Eles pagaram impostos de seus ônibus para trabalhar o ano todo.
Eles já têm a vistoria feita pelo DER, que, quando dá o ônibus como
apto para transitar, quer dizer que ele pode levar tranqüilamente os
seus funcionários e os contratados.

Levaremos outras informações ao Secretário Danilo de Castro e ao
Vice-Governador Anastasia na audiência que teremos. No Estado da
Bahia não existe limite de idade, segundo a Resolução nº 1.160, de
2005, da ANTT, legislação daquele Estado. No Espírito Santo, são 13
anos o limite para que o ônibus possa fazer o cadastramento no DER.
Não há limite para transitar. Desde que o veículo esteja aprovado pelo
DER e pelas vistorias, ele pode trabalhar tranqüilamente.

Em Goiás também não existe limite para os ônibus transitarem. No
Estado de São Paulo, 10 anos é o limite para cadastramento no DER,
sem haver limite para que o ônibus possa transitar.

Esperamos que o nosso Governador seja sensível e suspenda esse
decreto. Já há uma proposta do sindicato, que achamos viável.
Esperamos conseguir nas duas audiências de hoje à tarde um bom
resultado para que amanhã os ônibus voltem a transitar novamente.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Sr. Presidente,
primeiro quero cumprimentar o Deputado Paulo Cesar e, obviamente,
a todos os trabalhadores que se encontram nas galerias e exercem,
de forma muito democrática e com muita veemência, o exercício da
cidadania e a busca de um direito.

Vou-me posicionar cumprimentando o Deputado Vanderlei Miranda,
porque as palavras são muito coerentes com a realidade. Sou homem
de prática e adoto sempre isso na minha vida pública, a prática, o
exercício do mandato.

Quando V. Exa. diz que esses proprietários de veículos conseguiram
com muito suor pagar suas contas, incluindo o IPVA do exercício de
2007, e que o Estado agiu de má-fé, confiscando recursos, faz uma
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afirmação muito grave para a ordem democrática, Deputado Paulo
Cesar. O poder público é o primeiro a dar exemplo. Não pode o
Estado, por meio do Detran, confiscar o dinheiro do pagamento do
IPVA e, em seguida, através de decreto, dizer a essas pessoas que
não podem mais usar o veículo, sua ferramenta de trabalho. Esse é o
primeiro aspecto de extrema gravidade.

Sou Presidente da Comissão de Segurança Pública desta Casa, por
onde o assunto também passa. Certamente, os que auxiliaram o
Governador na elaboração do decreto fizeram-no de maneira errada.
Que o Governador receba deste humilde Deputado o seguinte recado:
ao especificar o limite de 15 anos, conforme mencionado de forma
muito sábia, que o limite não é idade, e sim condições do veículo...
Tenho experiência porque fui policial de trânsito durante quatro anos e
tive oportunidade de exercer a fiscalização na prática. Além de ferir os
princípios que regem a administração pública, a igualdade, a
isonomia, a transparência e a eficiência, além da razoabilidade - o
Estado Democrático de Direito tem de seguir os princípios previstos
no art. 37 da Constituição -, faz um decreto draconiano, perverso,
maquiavélico e não razoável, na medida em que não obedece ao
primeiro princípio a que deveria obedecer. O veículo tem condições,
os pneus estão em condições adequadas, o motor, a lataria e o
estofamento estão bons? O motorista está de acordo com a lei? Aí,
sim, o Detran e o Inmetro são os órgãos capazes de dizer ao governo,
à fiscalização deste Estado se o veículo está em condições
adequadas.

Portanto, quero fazer aqui um simples apelo ao Governador. Essa
medida, esse decreto que chamei de draconiano, beneficia os ricos e
deixa a classe trabalhadora numa situação miserável.

Cumprimento V. Exa. e agradeço a paciência do Presidente.
O Deputado Paulo Cesar - Obrigado, Deputado; obrigado,

Presidente. Queremos dizer aos empresários aqui presentes que
iremos agora ao Palácio e esperamos ter sucesso. Muito obrigado.

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

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, imprensa, público das galerias, telespectadores da TV
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Assembléia, gostaria de manifestar-me em nome da Bancada do PT e
do PCdoB e de solidarizar-me com todos os senhores por sua luta.
Tive a oportunidade de ser Prefeito de uma cidade do interior e de
ampliar sensivelmente o transporte escolar, para democratizar o
acesso à escola de qualidade às nossas crianças. Sabemos da
importância da continuação do trabalho de vocês; sabemos do
cuidado, do zelo que têm com os seus veículos, suas ferramentas de
trabalho, de onde retiram o sustento de suas famílias. A manutenção
que fazem deles, porque dependem deles, é inequivocamente
superior à da maioria das empresas de transporte de Minas Gerais.

Portanto, gostaria de dizer aos senhores que a nossa bancada e o
PCdoB cerrarão fileira com todos os Deputados que se manifestaram
aqui.

Acredito que o nosso Governador terá sensibilidade suficiente para
revogar o decreto e criar condições que permitam que esse grande
número de trabalhadores do nosso Estado continuem trabalhando,
prestando um serviço sério, de qualidade e atendendo uma grande
quantidade de mineiros que também dependem desse serviço para ter
acesso ao trabalho, ao estudo e para garantir o acesso à educação de
seus filhos. Portanto, estamos com vocês, e assim continuaremos até
a solução final.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Cumprimento o
Deputado Almir Paraca pelo seu pronunciamento e registro que
comungamos com o seu sentimento. Trabalhadores, pequenos
empresários, profissionais do transporte, Deputado Almir Paraca e
demais presentes, esse episódio já nos preocupa há algum tempo.

Quando esse decreto foi editado em 2005, recebi um grupo de
lideranças nesta Casa e fui ao Palácio da Liberdade, onde
sensibilizamos o Governador, que prontamente sustou o seu início,
previsto há mais tempo. Naquela época, acreditamos que o bom-
senso haveria de prevalecer e que o DER, órgão que tratou dessa
matéria, assessoraria melhor o Governador.

Creio que esse também foi o sentimento dos profissionais que
trabalham nessa área. Assim como eu, eles acreditaram que o
assunto estaria superado, já que o Governador, com sua
sensibilidade, compreendeu que não podia colocar isso em prática.
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Todos nós queremos qualidade e segurança no transporte. E também
é isso o que querem os trabalhadores que aqui estão, os profissionais
que militam nessa área.

Porém, nós e a grande maioria fomos surpreendidos. Embora o
prazo tenha corrido, não houve mudança na proposta original, que
trata desse assunto de forma equivocada ao simplesmente proibir o
trânsito desses veículos para efeito de transporte após 15 anos de
uso.

Creio que o Governador se sensibilizará com essa questão. Vamos
nos unir e levar essa palavra. Aliás, como os senhores sabem, estou
nessa luta desde que tomei conhecimento desse assunto há pouco
mais de uma semana. De forma muito clara, dei várias declarações de
que sou absolutamente leal ao Governador Aécio Neves, pois sou da
base do governo. Tinha e continuo tendo a convicção de que houve
um mal assessoramento ao Governador.

Já liguei para o DER a fim de alertá-lo sobre isso. Não é raro vermos
veículos mais novos sem as condições adequadas. O fato de ser um
veículo mais velho pode, quando muito, suscitar vistoria de uma forma
diferenciada. Talvez até com um intervalo um pouco menor para
oferecer ao cidadão que usará o veículo a segurança de que ele está
vistoriado e em condições adequadas. Vejo aqui uma faixa que diz
isso com clareza.

Não tenho dúvidas de que essa foi a preocupação do Governador,
mas os assesssores que elaboraram essa matéria foram
extremamente infelizes. Portanto, minha posição de solidariedade aos
senhores é muito clara. Sairei daqui e irei ao Palácio da Liberdade
levar esse apelo à assessoria do Governador e a ele o mais rápido
possível, para que essa matéria seja novamente estudada. Primeiro, é
preciso que sejam sustados ou suspensos os efeitos do decreto, até
que se encontre uma maneira mais adequada de garantir isso ao
cidadão, ao aluno que é transportado.

Deputado Almir Paraca, muitas Prefeituras fretam o ônibus para o
transporte escolar na zona rural. Ora, se essa zona rural faz divisa
com algum Município, e isso ocorre, daqui a pouco estaríamos
proibindo as próprias Prefeituras de fazerem o fretamento, já que 99%
fretam veículos mais velhos por uma questão de custo. E, se o custo
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for excessivamente aumentado, vai doer no bolso não só da Prefeitura
mas também do aluno universitário, do trabalhador que usa esse tipo
de transporte.

Portanto, para nós, a matéria não está esgotada. Estaremos ao lado
de vocês e esperamos sensibilizar as autoridades do DER, que foi de
onde saiu essa matéria. Aliás, no meu entendimento isso ocorreu de
forma equivocada. Tentaremos fazer com que o Governador reveja
esse decreto e estabeleça mecanismo de controle e de vistoria sim,
mas proibição de maneira radical não. Parabéns pela iniciativa e
obrigado pelo aparte.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Deputado Almir Paraca,
gostaria de cumprimentar todos os trabalhadores do transporte fretado
de Minas Gerais em nome do PCdoB, da Bancada do PT e da
Comissão de Participação Popular, do Deputado André Quintão.

Estamos de pleno acordo com a imediata revogação do famigerado
decreto que está na contramão da história em Minas Gerais. O que
mais nos chama a atenção, Deputado Almir Paraca, é a tristeza de ver
os trabalhadores saírem de suas casas para, na última hora, fazer um
apelo ao Sr. Governador. Já deveria ter havido maior sensibilidade
dos órgãos do Estado. Esse decreto já era para ter sido revogado,
uma vez que quem conhece a situação e a dedicação desses
trabalhadores sabem que Minas Gerais não pode viver sem esse
transporte. O que queremos é exigir ao Estado o cumprimento do
papel constitucional de vistoria e de segurança nas estradas,
pavimentando não só as estradas federais de Minas, que estão em
péssimas condições, mas também as estradas estaduais. Esse é o
papel que Minas Gerais tem de cumprir, mas não impedir
trabalhadores honestos, que sustentam suas famílias, de trabalhar.
Estamos de pleno acordo com o movimento do transporte fretado e
exigimos a imediata revogação do decreto. Estão de parabéns os
trabalhadores.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado, para
aqueles que não me conhecem e que estão nas galerias, gostaria de
dizer que sou o homem do PSDB, o partido do governo. Tenho plena
convicção de que o Governador foi levado a cometer um equívoco ao
assinar o referido decreto. Em vários outros exemplos de decretos
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equivocados assinados pelo Governador, ele teve a grandeza e a
humildade de reconhecer o erro e anular o feito.

Recentemente - também vinculado à área do transporte -, foi
baixado um decreto relativo às linhas de ônibus de cidades muito
próximas, o chamado urbanismo continuado, que proibia a circulação
de ônibus coletivo entre essas cidades. Estou citando o exemplo do
que acontecia há mais de 20 anos. Por meio do referido decreto, o
transporte por meio desses ônibus urbanos foi suspenso, mas,
imediatamente, a categoria se mobilizou e veio à Assembléia
Legislativa, para mostrar o equívoco cometido por meio do decreto.
Esse equívoco foi levado ao Governador, que prontamente o
reconheceu e o cancelou. Na verdade, foi a sua equipe técnica de
transportes que o levou a assinar o decreto. Nesse caso,
especificamente, tenho a plena convicção de que, chegando ao
Governador a notícia do grave erro cometido, ele retrocederá, sem o
menor constrangimento.

O importante é que seja assegurado ao transportado as boas
condições do transporte. Se o veículo tem 5, 10, 20, 40, ou 100 anos
não interessa; o que interessa é ter pneu bom e motorista em
condição de dirigir. Se o transporte estiver em boas condições, a
idade do veículo não interessará.

Tenho plena convicção de que o problema será levado ao
Governador, inclusive pelos partidos da base, e ele não terá o menor
constrangimento de anular esse decreto, com tranqüilidade; na
verdade, terá a grandeza de fazê-lo, porque ele sabe que esse
trabalho de transporte é fundamental para pais de famílias,
trabalhadores de Minas Gerais. Digo isso como homem do PSDB.
Muito obrigado.

O Deputado Almir Paraca - Gostaria de completar o nosso
pronunciamento dizendo que pode estar havendo alguns interesses
escusos, o que esperamos seja corrigido. Aliás, essa situação é muito
comum na sociedade em que vivemos, em que se fala muito de
liberdade de concorrência e de democratização de oportunidades,
apesar de existirem os interesses escusos daqueles que, infelizmente,
controlam os segmentos produtivos neste país e neste Estado,
fazendo valer os próprios interesses por meio de outros mecanismos,
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que não aqueles que devem gerir a vida da sociedade, a vida coletiva,
em prol do interesse da grande maioria.

Portanto, mais uma vez, parabenizo-os pela luta, pela mobilização.
Tenho certeza de que os Deputados, não só os que se pronunciaram
aqui, mas a grande maioria desta Casa, perfilarão com vocês até a
vitória. Parabéns! Sigam em frente.

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

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, amigos presentes nas galerias, motoristas do transporte
fretado, em meu nome e no do PHS, quero manifestar total apoio à
reivindicação de vocês que hoje estão aqui nesta Casa Legislativa,
que é a Casa do povo; ou seja, vocês estão em casa.

A reivindicação é legítima, e solidarizo-me com vocês, até porque
sempre fui usuário do transporte fretado. Hoje represento um dos
segmentos que mais utilizam o transporte fretado: os movimentos da
Igreja com as suas peregrinações a Aparecida, a Canção Nova e a
Renovação Carismática Católica. Portanto, quero falar da importância
da classe de vocês.

Fazendo coro com as palavras dos outros Deputados que me
antecederam nesta tribuna, tenho certeza de que o nosso Governador
Aécio Neves refletirá e perceberá que o caminho será justamente
acabar com esse decreto. Parabenizo-os pela manifestação. Quando
a sociedade se reúne e se organiza, ajuda, a nós, que somos seus
representantes, a termos um parâmetro de avaliação.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Eu, como Deputado da base
do governo, também quero congratular-me com todos os
transportadores, principalmente os do transporte escolar. Trabalho
com uma universidade, e temos cursos em cidades-pólo. Em muitas
cidades há ônibus que saem levando e trazendo estudantes às
cidades-pólo. Os donos desses ônibus são as associações ou
mesmos os transportadores. Em geral, esses ônibus têm mais de 15
anos, o que poderá inviabilizar a continuação dos estudos dessa
imensa quantidade de estudantes. É preciso renovar a frota, mas
incentivos devem ser dados. Quem transporta alunos têm de ganhar
isenção do ICMS. O Governador pode isentar o transporte de ICMS; e
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pode liberar uma linha de crédito no BDMG para compra de ônibus
que pode ser paga em 10 anos, com juros subsidiados.

É preciso dar condições aos transportadores para que possam, de
fato, cumprir o seu papel. Podem contar conosco, levaremos esse
protesto ao Governador e ao Danilo de Castro para que esse decreto
seja revertido o mais urgentemente possível. Muito obrigado.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, nobre Deputado. Sr.
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, quero fazer uma
convocação importante a todos os Deputados desta Casa; trata-se de
algo que interessa a toda a população de Minas Gerais. No próximo
dia 14, às 14hh30min, realizaremos uma reunião conjunta da
Comissão de Transporte e Obras Públicas e da Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo, para debatermos sobre o
Aeroporto de Confins como alternativa de solução do tráfego aéreo no
Brasil.

Esse requerimento que apresentamos, aprovado nas duas
Comissões, é de suma importância. Portanto, convocamos as
bancadas estadual e federal, Câmara dos Deputados e Senado, para
estarmos aqui no dia 14, às 14h30min, com presença confirmada do
Deputado Miguel Martini, da CPI do Tráfego Aéreo; do Sr. Valceni,
Superintendente de Gestão Operacional do Tráfego Aéreo; do Sr.
José Wilson, Superintendente do Aeroporto de Confins. Sabemos que
o caos está instalado, portanto,estamos buscando diagnósticos e
resultados para superar essa crise. Sabemos também que o
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, é aquele com
maior capacidade de absorção do tráfego aéreo e de expansão do
nosso país. É a força dos mineiros propondo a solução para esse
problema que tanto aflige o povo brasileiro, o caos aéreo que
enfrentamos hoje. Obrigado, Sr. Presidente, por esta oportunidade e,
mais uma vez, parabéns e sucesso na luta dos motoristas do
transporte fretado. Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Esgotada a hora
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destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,
com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Defesa do Consumidor - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em
2/8/2007, do Projeto de Lei nº 1.243/2007, do Deputado Luiz
Humberto Carneiro; de Assuntos Municipais - aprovação, na 15ª
Reunião Ordinária, em 1º/8/2007, do Requerimento nº 893/2007, do
Deputado Wander Borges; e de Política Agropecuária - aprovação, na
18ª Reunião Ordinária, em 2/8/2007, do Projeto de Lei nº 1.254/2007,
do Deputado Doutor Rinaldo, e dos Requerimentos nºs 857/2007, do
Deputado Chico Uejo, e 868 e 886/2007, do Deputado Doutor Viana
(Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Dimas Fabiano, cujo teor foi
publicado na edição anterior.

Designação de Comissões
- A seguir, o Sr. Presidente faz designação dos membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei Complementar nº 105, a qual foi publicada na
edição anterior.

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 936 e 937/2007, da Comissão de Política
Agropecuária, 938 e 939/2007, das Comissões de Direitos Humanos e
do Trabalho, e 940 a 943/2007, da Comissão de Direitos Humanos.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Carlin Moura (2), solicitando a retirada de tramitação dos
Projetos de Lei nºs 740 e 1.047/2007, e Zezé Perrella, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.138/2007 (Arquivem-se
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os projetos.).
Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos
em que solicita sejam encaminhados ofício e cópia das notas
taquigráficas da reunião de 2/7/2007 desta Comissão à matriz das
lojas Ponto Frio para tomada de providências com relação aos fatos
relatados pela Sra. Regina Célia Abade. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Carlin Moura em que solicita sejam
encaminhados ofícios às empresas TIM e OI pedindo a instalação de
uma torre de telefonia celular no Distrito de São Sebastião de
Braúnas, no Município de Belo Oriente. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Carlin Moura em que solicita seja
encaminhado ofício à empresa Telemar pedindo a instalação de
telefones públicos nas comunidades da Fazenda Esperança, Córrego
Eliotério, Fazenda Braúna Grande e Espirradeira, localizadas no
Município de Belo Oriente. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

O Sr. Presidente (Deputado Almir Paraca) - Vem à Mesa
requerimento do Deputado Célio Moreira solicitando a palavra pelo art.
70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, motoristas dos transportes fretados
que nos deram a honra de participar do primeiro momento deste
Parlamento mineiro, tenham certeza absoluta do apoio de todos os
parlamentares. Àqueles que fizeram aqui suas considerações quero
unir-me também, em nome do Sul de Minas, que tenho o prazer de
representar neste Parlamento. Apresento a todos a nossa
solidariedade. Temos recebido inúmeras reclamações e mensagens
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do inconformismo frente ao decreto. Certamente, com a sensibilidade
do Governador Aécio Neves, encontraremos rapidamente uma
solução tranquilizadora para todos.

Agradeço a presença de todos os senhores. Sem dúvida alguma, a
Casa é de vocês, é do povo mineiro. Esta, sim, é a maior caixa de
ressonância da democracia do nosso Estado. Todas as vezes que as
galerias estão cheias com pessoas do povo e que contamos com a
presença de todos que aqui vêm fazer seus reclamos, podem ter
certeza, meus amigos e amigas, de que nos enchemos de orgulho e
muita honra por recepcioná-los. Também seremos parceiros nessa
empreitada, como todos esperam do Parlamento, junto ao governo.

Tenho a certeza de que Deus encontrará a melhor solução para a
tranqüilidade de vocês e de suas famílias.

Sr. Presidente, serei rápido, mas não poderia deixar de ocupar,
regimentalmente, o Plenário, uma vez que, na semana passada,
havia-me inscrito e fiz uso da tribuna. Regimentalmente, faço, neste
momento, uma profunda reflexão nesta Casa, com todos os
Deputados que certamente irão nos associar nessa nova lavra.

Há cinco anos, este Plenário foi palco de um ciclo de debates que
resultou na edição da Carta de Minas, que continha a seguinte
mensagem à sociedade: “Não podemos nos calar diante da tentativa
de privatizar Furnas”. Tão importante documento, cujos resultados
almejados, à época, certamente foram alcançados por conta daquela
jornada cívica liderada por nomes da envergadura maior de Itamar
Franco e Aureliano Chaves, afirmava a importância estratégica de
Furnas para o País.

Muito antes desse evento, Srs. Deputados, o Parlamento mineiro já
havia dado ensejo à criação da Frente Parlamentar Jorge Hannas
contra a Privatização de Furnas, que promoveu diversos atos cívicos e
de reconhecida bravura em defesa do interesse nacional, cujos
trabalhos foram presididos pelo atual Presidente desta Casa,
Deputado Alberto Pinto Coelho.

Faço essas considerações, sim, a propósito das comemorações que
estamos vivenciando, dos 50 anos de criação de Furnas, cuja
homenagem foi por nós requerida com o apoio dos demais pares, com
vistas à realização de sessão especial neste Plenário.



209

‘O pensamento cria, mas é a vontade que realiza’. Sem dúvida
alguma, devemos à vontade criativa do Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira a fundação de Furnas Centrais Elétricas. Não
fosse a visão futurista e a vontade férrea de JK, não teríamos hoje a
realidade de Furnas e do sistema elétrico nacional. Foi essa
perspectiva do futuro que levou Juscelino a criar, em 1957, a Central
Elétrica de Furnas.

Ironicamente, como acontece em nossos dias, o Brasil deparava
com o risco de um colapso energético, que ameaçava o processo de
industrialização que então se acelerava. Infelizmente, os esforços hoje
despendidos pela causa do crescimento nacional podem ser
frustrados pela falta de energia elétrica. Aliás, cumpre ressaltar o
contundente alerta que faz, com muita propriedade, o Presidente
Itamar Franco, em artigo publicado no “Estado de Minas”, de hoje, nos
seguintes termos: “Até 2016, para um crescimento em torno de 4%, o
Brasil precisará instalar 42.000mW à sua capacidade de gerar
energia. É um desafio enorme. Significa acrescentar mais 40% a todo
o esforço de geração conduzido no setor elétrico até hoje. Sem
empresas públicas eficazes, isso não é possível. E, entre elas, ponteia
Furnas”.

Furnas é fruto de um projeto ambicioso, concebido com a missão de
aumentar a capacidade energética então instalada no Brasil.

Cinqüenta anos depois de sua criação, Furnas Centrais Elétricas
transformou-se na maior empresa de energia elétrica do Brasil e
desenvolveu tecnologias que a colocam como uma das empresas
mais avançadas do mundo na geração de energia elétrica.

Hoje, além de Minas Gerais, Furnas está presente no Distrito
Federal e nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Paraná e Rondônia.

A empresa conta com um complexo de 11 usinas hidrelétricas e
duas termelétricas, totalizando uma potência de 10.000mW. Conta,
ainda, com 20.000km de linhas de transmissão e 46 subestações,
garantindo o fornecimento de energia elétrica em uma região onde
estão situados 51% dos domicílios brasileiros e que responde por 65%
do PIB brasileiro.

Nesse diapasão, presidida pelo mineiro José Pedro de Oliveira, cuja
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honorabilidade é enaltecida com muita justiça em outro brilhante
artigo, também publicado na data de hoje no jornal “Estado de Minas”,
da lavra do acadêmico Murilo Badaró, Furnas elegeu como seu
objetivo constante a busca da eficiência administrativa e fez do
compromisso com a comunidade um verdadeiro imperativo.

Lamentavelmente, no curso dessas celebrações cinqüentenárias de
uma idéia vitoriosa consolidada pelo trabalho de grandes profissionais
que com ela já colaboraram ou vêm colaborando ao longo de sua
história, estamos diante de um novo desafio, cuja síntese foi bem
definida pela jornalista Míriam Leitão, em sua coluna publicada no
jornal “O Globo” no último dia 31, cujas palavras peço licença para
reproduzir: “Furnas é um gigante. Desenvolveu sua capacidade em
anos de esforço, trabalho e formação de quadros técnicos na área
elétrica. Quase sempre teve Presidentes mineiros. (...) a maioria
absoluta se formou na velha escola de excelência técnica do primeiro
Presidente, John Cotrim, e de outro Presidente, João Camilo Pena.
Mas o fato é que entregar Furnas agora ao mais explícito loteamento
político será uma insensatez”.

Neste momento, sou tomado pelo sentimento maior de defesa de
uma empresa do Sul de Minas, pois Furnas foi originariamente criada
com o objetivo de construir e operar no Rio Grande, a primeira usina
hidrelétrica de grande porte do Brasil, sendo que a empresa começou
a funcionar efetivamente em 1963, na cidade de Passos.

Não foi por acaso que Minas, unida, levantou-se na defesa de
Furnas como empresa pública controlada pelos brasileiros, quando se
tentou sua privatização. Em inúmeros atos públicos, a população
mineira se manifestou de forma contundente contra a privatização de
Furnas, e o mesmo ocorreu em várias partes do Brasil.

Parece chegada a hora, novamente, de as lideranças políticas
mineiras reafirmarem, mais do que nunca, a consciência da
importância de Furnas para o Brasil, e alçarem a voz em defesa da
presença mineira em seus quadros tão necessários e indispensáveis.

Creio que todos nós, que temos aguçado em nossas almas o
espírito de mineiridade, temos também o dever de defender a
permanência em mãos mineiras da condução dos destinos de Furnas,
contribuindo efetivamente com o desenvolvimento do País.
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Assim, Sr. Presidente, solicito de V. Exa. que defira o nosso
requerimento e designe a data de realização da reunião especial em
homenagem ao cinqüentenário de Furnas, como ato que invocará a
relevância que os mineiros atribuem a essa empresa pública nascida
no Sul de Minas e cuja história - esteio para a produção e a
distribuição de energia para todo o Brasil - deve ser preservada e
enaltecida em benefício das futuras gerações do Brasil e de Minas
Gerais.

Quero, Sr. Presidente, ao pronunciar essas palavras, dizer da nossa
insatisfação e preocupação. Furnas é o exemplo de Minas para o
Brasil. Quero agradeçer e enaltecer o jornal “O Tempo”, que, há dias,
publicou uma matéria de nossa iniciativa, demonstrando o papel
significativo de Furnas a todo o Brasil, pelo exemplo maior de
honorabilidade do seu Presidente, da capacidade de seus técnicos e
engenheiros, e principalmente pelo seu perfil extraordinário de energia
elétrica para Minas e para o Brasil.

Faço questão, do alto desta tribuna, de manifestar a nossa
preocupação, mas, ao mesmo tempo, também de parabenizar Furnas
por todos aqueles que fizeram a sua história, como o nosso
Presidente Itamar Franco, com sua presença marcante, quando deu,
acima de tudo, o seu grito de alerta - “não” à privatização -; e também
de Aureliano Chaves e de muitos exemplos. De Juscelino Kubitschek,
do chão mineiro para Minas Gerais. Acima de tudo, consagrou-se a
vitória de Minas para o Brasil e para o mundo.

São essas as considerações que queremos fazer em homenagem a
Furnas, à nossa cinqüentenária, que tanto orgulho dá aos mineiros e
aos brasileiros. Agradeço a V. Exa.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Vem à Mesa
requerimento do Deputado Almir Paraca, solicitando a palavra pelo
art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado
Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, público presente, telespectadores da TV Assembléia,
fazemos uso da tribuna para tratar de uma questão que temos
acompanhado e que nos tem preocupado particularmente. Diz
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respeito a um assunto que, apesar de localizado, estende-se a toda a
Minas Gerais, uma vez que se trata da aplicação das compensações
ambientais em nosso Estado.

É inegável, e nos parece senso comum, que o Estado de Minas
Gerais possui hoje um dos melhores sistemas de meio ambiente do
País, ancorado em uma legislação moderna e eficaz, muito bem
sintonizada com as leis federais que lhe servem de marco. Mas é
importante ressaltar, Sr. Presidente, que não estamos aqui afirmando
o fato de termos atingido um estágio de perfeição na consecução da
política ambiental em Minas Gerais.

Reconhecemos, por evidente, que temos um Sistema Estadual de
Meio Ambiente atuante e com princípios de ação que apoiamos como
paradigmas da administração pública, entre os quais destacamos a
execução da política ambiental de forma participativa e
descentralizada e a presença de um Conselho Estadual de Política
Ambiental - Copam -, de composição paritária entre o poder público e
a sociedade civil, em que o Executivo Estadual compartilha
responsabilidades com os representantes de entidades de classes,
técnico-científicas, ONGs e pessoas de notório saber, no
estabelecimento de prioridades e diretrizes para a Política Estadual de
Meio Ambiente.

Acreditamos ser necessário repetir aqui a inestimável contribuição
que esta Casa legislativa tem dado para a elaboração das leis
estaduais de meio ambiente, e mesmo na construção do arcabouço
legal federal, por meio de proposições colhidas nos inúmeros eventos
internos e externos, e nas atividades institucionais da sempre atuante
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a qual temos
orgulho de integrar nesta legislatura.

Mas sabemos, como parlamentares, que é preciso estarmos sempre
atentos para contribuir para o aprimoramento das leis e da estrutura
institucional de Minas Gerais. Nossa atuação no Parlamento mineiro e
no coletivo do PT sempre esteve voltada para a elaboração de
políticas públicas embasadas nos preceitos do desenvolvimento
sustentável. Por isso nunca tivemos constrangimento de apoiar
iniciativas que visassem ao desenvolvimento socioeconômico e à
harmonização da atividade econômica com a proteção do meio
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ambiente.
Mais ainda, sempre defendemos e defenderemos os direitos das

populações mais necessitadas, particularmente aquelas atingidas por
obras que, necessárias ao progresso do Estado e do País, provocam
impactos significativos em suas respectivas áreas de influência. Por
outro lado, vamo-nos opor a toda e qualquer ação que vise tão-
somente à obtenção de lucros exorbitantes, sem adotar os cuidados
com a preservação ambiental e o seu principal elemento: o homem.

Sr. Presidente, fazemos esse preâmbulo por entender ser
necessário à compreensão dos limites da nossa crítica a uma ação
dos órgãos ambientais, mais especificamente da Câmara de Proteção
da Biodiversidade - CPB - do Copam. Trata-se da destinação que se
propôs a recurso financeiro proveniente de medida compensatória de
empreendimento minerário do Município de Paracatu.

A medida de compensação ambiental foi instituída pela Lei Federal
nº 9.985, de 18/7/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza, também conhecida como Lei do SNUC.
A finalidade precípua dessa compensação, conforme explicita o art. 36
da lei, é estabelecer um valor pecuniário destinado a “apoiar a
implantação e a manutenção de unidades de conservação do Grupo
de Proteção Integral”. O seu § 1º determina: “O montante de recursos
a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser
inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do
empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental
licenciador, de acordo com o grau do impacto causado pelo
empreendimento”.

Em Minas Gerais, quem estabelece o montante da compensação
ambiental e a forma de sua aplicação é o Copam, por meio da sua
CPB.

Srs. Presidente e Deputados, na situação que aqui relatamos, a
CPB determinou à Rio Paracatu Mineração - RPM -, mineradora de
ouro localizada nas proximidades da cidade de Paracatu, uma
compensação ambiental no valor de R$565.375,19, dos quais
R$84.806,28 destinados ao Parque Municipal de Paracatu
Clarismundo Xavier da Silva e os demais R$480.568,91 a serem
empregados na manutenção de unidades de conservação fora da
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região de Paracatu. Pela decisão da CPB, a parte destinada ao
Município onde ocorre a atividade é quase seis vezes menor do que a
quantia destinada a unidades de conservação dispersas no Estado e
sem nenhuma relação com o Município afetado pela mineração.

Srs. Presidente e Deputados, a nossa indignação com a decisão da
CPB, do Copam, prende-se à natureza do que se pretende compensar
com o valor estipulado.

Para extrair ouro das rochas, a RPM utiliza um procedimento de
lavra singular. A extração da rocha se faz a céu aberto. Uma grande
quantidade de metal rochoso é escavado, transformado em brita e
depositado em longas pilhas sobre uma base especialmente
preparada. Em seguida, as pilhas são lavadas com uma solução ácida
que retira o ouro da rocha britada. O metal precioso é recuperado da
solução ácida e purificado em laboratório. Do processo restam cavas
imensas que, mesmo depois de preenchidas com o material restante
nas pilhas, jamais voltarão a ter as características originais.

Esse é o impacto que se pretende compensar com a medida que
comentamos. Toda a área de lavra da RPM está integralmente situada
no Município de Paracatu. A cava da mina está nos limites da zona
urbana da sede municipal, dentro da bacia hidrográfica do Córrego
Rico e muito próxima do Córrego Espalha e do Ribeirão Santa Isabel,
mananciais responsáveis pelo abastecimento da cidade. Por essa
razão, essas bacias hidrográficas foram declaradas áreas de proteção
especial pelo Decreto nº 29.587, de 1989, justamente para assegurar
o abastecimento de água à população de Paracatu.

A ironia de aplicar recursos gerados em Paracatu na melhoria da
proteção ambiental em locais tão distantes é que a reserva
determinada pelo decreto vem sendo diariamente agredida
exatamente pela falta dessa mesma proteção. Portanto, é
incompreensível a proposta de desviar a maior parte dos recursos,
que nós consideramos insuficientes em face da magnitude do impacto
e do seu caráter irreversível, para unidades de conservação
longínquas. A agressão ambiental, a ameaça aos recursos hídricos
destinados ao abastecimento público, a degradação do solo e as
turbações várias, como ruído, poeira e o tráfego de veículos pesados,
ocorrem praticamente na zona urbana do nosso Município.
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É legítima, portanto, Sr. Presidente, a nossa proposição de que o
Copam revogue a decisão da Câmara de Proteção à Biodiversidade e
determine que os recursos financeiros oriundos da medida de
compensação ambiental imposta à RPM sejam aplicados na sua
totalidade em Paracatu.

Ao nos dirigirmos ao Plenário desta Casa, pretendemos que os
senhores Deputados apóiem a nossa iniciativa de exigir que a
aplicação dos recursos financeiros da compensação se dê
integralmente na proteção dos mananciais que abastecem a cidade e
na consolidação das áreas especialmente protegidas, que dão suporte
à vida do Córrego Espalha e do Ribeirão Santa Isabel e aos animais
silvestres que encontram abrigo nessa reserva natural.

Assim procedendo, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais dará mais uma demonstração de empenho na defesa do meio
ambiente e se soma às manifestações da população de Paracatu, dos
Poderes Legislativo e Executivo do Município e da Promotoria de
Justiça de Defesa do Rio São Francisco do Ministério Público
Estadual.

Sr. Presidente, antes de finalizar - desde já manifesto o nosso
agradecimento a todos -, agradecemos aos assessores da Comissão
de Meio Ambiente e Recursos Naturais, que muito nos tem apoiado e
nos ajudado a analisar as proposições que ali chegam.
Particularmente nesse caso, também colaborou para que
avaliássemos a destinação desses recursos da compensação
ambiental.

Reafirmamos que consideramos esse tema muito importante, apesar
de ser uma questão específica a que aqui trazemos, pois dessa
interpretação, Sr. Presidente e Srs. Deputados, podemos estender e
reorientar a aplicação das medidas compensatórias em Minas Gerais,
preservando sempre os locais mais impactados ou, particularmente,
os que sofrem os impactos diretos da medida que vem para
compensar. Muito obrigado.

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 André Quintão. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
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minutos. Com a palavra, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão - Prezado Presidente, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores que
nos acompanham pela TV Assembléia, queria registrar, desta tribuna,
de maneira muito nítida, a posição dos Deputados e Deputadas do PT
e do PCdoB relativamente à mensagem do Sr. Governador
comunicando seu veto ao Projeto de Lei Complementar nº 17 -
proposição  que  foi  aprovada por esta Casa, com nosso voto
contrário -, que trata da estruturação do Ministério Público no Estado.
Queria, ainda, explicitar essa nossa posição, que, nesse caso, é
coincidente com a posição do Sr. Governador, de maneira muito
tranqüila, apresentando, ainda, argumentos que acredito poderão
sensibilizar a Assembléia Legislativa a manter esse veto.

Acho muito importante e desejável que qualquer órgão, seja ele do
Judiciário, seja do Executivo, seja do próprio Legislativo, tenham um
permanente processo de aperfeiçoamento, e isso é válido também
para o Ministério Público. Considero que o controle social é
importante. A sociedade precisa acompanhar os procedimentos do
Judiciário, do Ministério Público, do Executivo e do Legislativo. Um
processo dessa natureza, que envolve tantas polêmicas, de natureza
jurídica, técnica e política, exige um debate maior com a sociedade.

Antes de entrar no mérito, coloco isso como premissa, porque, da
forma como o projeto foi aprovado pela Assembléia, ele ficou
relativizado. Reitero que muitos parlamentares apresentaram
sugestões construtivas. Quero fazer a ressalva de que existem
contribuições positivas naquilo que foi aprovado pela Assembléia,
mas, no conjunto, como não houve um aprofundamento, um diálogo,
uma participação maior da sociedade, o conjunto do projeto aprovado
ficou relativizado e foi polemizado. Em alguns casos, foi até mal
interpretado.

Entrando no mérito, e o Bloco PT-PCdoB já levantou essa questão,
no tocante às remunerações e às indenizações, já havia discordância
e questionamento jurídico, além de algumas ressalvas. Quanto à
concentração de poderes nas mãos do Procurador-Geral, havia,
também da nossa parte, necessidade de maior debate. A
concentração nas mãos de um único Procurador de decisões
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referentes a 1.981 autoridades - e queria dizer que não me refiro
apenas aos 77 Deputados Estaduais - já levantava polêmica. Essa
concentração de poderes nas mãos do Procurador-Geral poderia,
além de conferir morosidade muito grande aos processos, concentrar
muito poder.

No entanto, o projeto, por sua vez, levantou algumas questões. Por
exemplo, necessidade de dar publicidade a termos de ajustamento de
conduta. Esse é um ponto positivo, ou seja, o acompanhamento
eletrônico pelo cidadão dos processos do Ministério Público.

Mas, diante do impasse que beirou a um convívio institucional
delicado - e é importante que resgatemos na democracia o bom
convívio institucional, respeitadas as autonomias -, tudo isso levou a
que todo o processo fosse colocado num patamar que opôs
segmentos expressivos da sociedade às muitas das finalidades
nobres que alguns pontos do projeto continham.

Assim, politicamente, neste momento, seria fundamental - e essa é a
posição do PT e do PCdoB - que a Assembléia mantivesse os vetos
em um clima não de derrota do Poder Legislativo mas de
reconhecimento por parte dele de que, em razão de o processo não
envolver de maneira tão efetiva a sociedade, e da polêmica intrínseca
ao conteúdo do projeto, pudéssemos, ao manter o veto, reabrir o
debate. E não só com o Ministério Público, mas também com a
sociedade, sobre quais mecanismos pudessem ser adotados para
conferir maior agilidade, transparência e acompanhamento às ações
do Ministério Público.

Sei que esse ponto motivou, sim, boa parte desta Casa. Não vejo
nenhuma derrota ou problema em a Assembléia reconhecer e reabrir
o debate. Se a Assembléia realiza audiências, fóruns técnicos, ciclos
de debates e seminários, por que não poderia promover esse debate,
um fórum técnico sobre o controle social e o funcionamento do
Ministério Público, com o Ministério Público! Não podemos incorrer no
erro de, em razão de equívocos ou exageros de alguns Promotores,
generalizar a atuação do Ministério Público.

Acho também equivocado, por causa do comportamento equivocado
de alguns parlamentares, colocar todo o Legislativo sob suspeita em
algumas situações. E acho ainda equivocado, em razão de equívocos
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cometidos por integrantes de partidos políticos, generalizar a crítica ao
funcionamento dos partidos.

Não podemos, por erros de conduta ou de procedimentos,
generalizar uma avaliação ou mesmo um caminho de correção para
toda uma instituição. Daí a importância de se envolver o próprio
Ministério Público, principalmente naqueles pontos em que
entendemos que algumas das propostas apresentadas pela
Assembléia avançaram.

Quero fazer também uma colocação de natureza política. O
Governador fez o veto integral. O Bloco do PT-PCdoB defenderá a
posição do Governador. Mas, para que a posição do Governador
tenha desdobramento e conseqüência política, é importante que os
argumentos utilizados por ele no veto sejam discutidos politicamente
pelo governo com a sua base de apoio na Casa. Até porque esta é
uma casa política.

Li pela imprensa uma crítica ao Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho. Quero aqui discordar do
tom da crítica emitida por uma autoridade nacional do Ministério
Público, que elogia a coragem do Governador e critica a falta de
coragem do Presidente da Assembléia. Isso está incorreto. O
Presidente da Assembléia Legislativa não é Líder de bloco ou de
partido; ele segue o Regimento e coloca os projetos em votação. No
caso específico, o requerimento de retirada de projeto do Ministério
Publico foi colocado em votação - aliás, votamo-lo para atender a esse
órgão. A maioria dos Deputados achou melhor votar o projeto. Nesse
sentido, o Presidente da Assembléia não tem como impor sua vontade
própria.

Portanto, solidarizo-me com o Presidente da Casa, Deputado
Alberto Pinto Coelho. É equivocado dizer que faltou coragem ao
Presidente da Assembléia e sobrou coragem ao Governador. Até
porque queremos ver agora a posição do governo ser referendada na
Casa, já que tem maioria aqui. O projeto a que muitos atribuem “foro
privilegiado”, entre aspas, privilegia também autoridades estaduais.
Seria muito ruim para a sociedade e até para o governo que pairasse
qualquer dúvida sobre a intencionalidade real, efetiva, corajosa e
verdadeira do governo nessa situação. Se, de fato, as razões do veto
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são tão elogiadas nacionalmente hoje, é importante que prevaleçam
na análise desta Casa. Na maioria das vezes, com voto contrário do
PT e do PCdoB, a posição do Governador prevalece aqui. Sabemos
que esta é uma Casa Legislativa que possui autonomia. Ela não pode
ser extensão do Palácio da Liberdade ou do Palácio dos Despachos.
E isso vale para o Presidente Lula, para o Governador de Minas e
para os Prefeitos. O Executivo, por meio de seus Líderes, tem a
capacidade de articulação política para fazer valer seus propósitos. Se
o propósito do Governador é que Minas não dê mau exemplo para o
Brasil, que Minas discuta nacionalmente uma resolução para o
Ministério Público, que não haja disparidade entre esse órgão e outros
segmentos do Judiciário, esperamos conseqüências políticas nesta
Casa. O Bloco PT- PCdoB está à disposição do Governador para
articular com sua base a manutenção do veto. Após essa
manutenção, deve-se realizar um fórum técnico ou ciclo de debates,
junto ao Ministério Público, que é digno e bem conduzido em Minas
Gerais.

Repito: não podemos generalizar a atuação de alguns integrantes do
Ministério Público, assim como não podemos deixar de reconhecer
que alguns itens do projeto aprovado geram avanços. É importante
dar publicidade a termos de ajustamento de conduta, é importante que
o cidadão acompanhe as ações do Ministério Público, é importante
haver rodízio.

Porém, vamos discutir essa questão e explicar esses itens à
sociedade. Nobres Deputados, Deputadas, telespectadores, o
problema é que, da forma como isso foi apresentado e talvez pelo
processo de aprovação, muitos sequer conhecem o conteúdo daquilo
que foi aprovado e vetado.

Reconhecemos a importância do veto a essa proposição, pois foi um
gesto político importante do Governador. Também reconhecemos que
temos de dar um desdobramento político a essa questão para que ela
não permaneça apenas nas manchetes, pois isso pode não resolver o
impasse e a situação.

Seria de bom-tom que as Lideranças do governo nesta Casa, com
as Lideranças da Oposição, discutissem a situação politicamente. É
preciso discutir como construir uma nova legislação, em que o
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controle social sobre o Ministério Público também pudesse ser
exercido, mas de maneira democrática, com a participação da
população já na formulação desse projeto, criando-se condições para
a manutenção do veto. É importante a manutenção do veto. Não
adianta o Governador vetar, ser elogiado nacionalmente e depois a
Assembléia derrubar o veto e os efeitos da proposição se
perpetuarem em Minas Gerais.

Num clima de diálogo, e não de um Poder sobre o outro, de derrota
ou de vitória, é que se devem construir as condições possíveis para a
manutenção do veto e para o avanço das questões importantes
referentes ao Ministério Público, que é uma conquista da qual não
podemos abrir mão, com o conjunto da sociedade e das instituições.
Obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - 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 8, às 9 e às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 28ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/8/2007

Presidência do Deputado Arlen Santiago
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Fábio Avelar - Palavras do Vereador
Totó Teixeira - Entrega de placas - Palavras do Sr. Eujácio Antônio
Silva - Leitura de texto - Exibição de vídeo - Apresentação musical -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Ademir Lucas - Antônio Carlos Arantes - Arlen

Santiago - Chico Uejo - Fábio Avelar - Gil Pereira - Lafayette de
Andrada - Luiz Tadeu Leite - Rêmolo Aloise - Wander Borges.
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Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Arlen Santiago) - Às 20h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Antônio Carlos Arantes, 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.

Ronaldo Vasconcellos, Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte,
representando o Prefeito, Fernando Pimentel; Vereador Totó Teixeira,
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Coronel PM
Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da
PMMG, representando o Comandante-Geral, Coronel PM Hélio dos
Santos; Celso Cota, Prefeito Municipal de Mariana e Presidente da
Associação Mineira de Municípios; Juiz Doorgal Borges de Andrada,
Vice-Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros; Eujácio
Antônio Silva, Diretor Responsável do jornal “Edição do Brasil”; Arthur
Luiz Ferreira, Diretor-Editor do jornal “Edição do Brasil”; e Deputado
Fábio Avelar, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença da Exma. Sra. Vereadora

Bárbara Soares e dos Exmos. Srs. Vereador Mauro Moreira da Silva;
José Eugênio de Aguiar, Presidente do Sindicato das Empresas de
Turismo no Estado de Minas Gerais - Sindetur-MG -; Marco Antônio
Borges, Presidente do Rotary Club de Belo Horizonte, Distrito 4520;
Charleston Tomé de Souza, assessor do Deputado Federal Lincoln
Portela; Mílton Lucca de Paula, Presidente da Associação Mineira de
Rádio e Televisão - Amirt -; Vereador Sérgio Elian Moreira, da Câmara
Municipal de Paraopeba; Sérgio Moreira, Presidente da Associação
Brasileira de Jornalistas de Turismo - Abrajet -; Getúlio Gontijo de
Amorim, assessor parlamentar do IEF, representando o Sr. Humberto
Candeias Cavalcânti, Diretor-Geral do IEF; Valdez Maranhão,



222

Presidente da Associação dos Repórteres Fotográficos de Minas
Gerais; ex-Deputado Baldonedo Napoleão, Presidente da Epamig;
Eugênio Oliveira, Vice-Presidente da Amas; Genesco Neto,
Presidente do PMDB de Lagoa Santa; Genesco Aparecido de Oliveira,
ex-Prefeito de Lagoa Santa; Augusto Britto Conde, Diretor da ABC
Propaganda; Vereador Nílton Marcelino de Oliveira, da Câmara
Municipal de Mateus Leme; Altair Júnior, Prefeito de São Francisco de
Paula, acompanhado de seu Vice-Prefeito, “Paulinho”; Dirceu Pereira,
Presidente da Ademg e ex-Deputado desta Casa; Afonso Franco,
Presidente da Liga da Defesa Nacional; Lázaro Pontes, Secretário de
Desenvolvimento de Contagem; Paulo Roberto Elias Mansur,
representando o Presidente da Fecomércio, Sr. Renato Rossi; Paulo
Passos, Subprocurador-Geral da Prefeitura de Vespasiano; Ricardo
Pires, Secretário Municipal de Governo, representando o Deputado
Federal José Santana de Vasconcelos; Ronan Ramos, representando
o Senador Eduardo Azeredo; Hamílton Trindade, Diretor de
Administração da Cohab; João Salles, ex-Prefeito de Bonfim; Prof.
Aluísio Pimenta, Assessor Especial do Governo de Minas; Guilherme
Lima, Presidente da Associação Nacional dos Chefes de Gabinete -
Anchegab -; Deputado Federal Fábio Ramalho; e João Roberto Puliti,
Diretor da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o jornal “Edição

do Brasil” pelo transcurso dos seus 25 anos de fundação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
será interpretado pelo Coral da Copasa, sob a regência da maestrina
Eliane Fagiole.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Fábio Avelar

Boa-noite. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar a Mesa dos
nossos trabalhos, a começar pelo Deputado Arlen Santiago,
representando neste ato o Sr. Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; o Sr.
Eujácio Antônio da Silva, o Sr. Arthur Luiz Ferreira, o nosso querido
amigo Ronaldo Vasconcellos, o Vereador Totó Teixeira, o Cel.
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Alexandre Salles Cordeiro, o Exmo. Sr. Celso Cota e o Juiz Doorgal
Borges de Andrada.

Queria cumprimentar meus ilustres colegas Deputados presentes,
que nos honram nesta solenidade: Deputado Doutor Viana, Deputado
Ademir Lucas, Deputado Antônio Carlos Arantes, Deputado Chico
Uejo, Deputado Gil Pereira, Deputado Lafayette de Andrada,
Deputado Luiz Tadeu Leite, Deputado Rêmolo Aloise e Deputado
Wander Borges. A presença de tantos ilustres colegas nesta noite de
segunda-feira representa o carinho e o prestígio que o jornal “Edição
do Brasil” tem nesta Assembléia Legislativa. Gostaria de
cumprimentar todas as autoridades já nominadas, que nos honram
neste momento de homenagem ao jornal “Edição do Brasil”; toda
imprensa que aqui se faz presente; e nossos espectadores da TV
Assembléia. De uma forma muito especial e carinhosa, queria
cumprimentar o Coral da Copasa e agradecer sua presença. Há
tantos anos, ele representa nossa Copasa, instituição em que tive o
privilégio de trabalhar durante 25 anos, quer dizer, uma vida.
Agradeço, com carinho, a presença de todos e reafirmo, mais uma
vez, o compromisso com essa importante instituição para todo o
Estado. Muito obrigado pela presença. É uma honra estar aqui para
participar e me associar às homenagens que estão sendo prestadas a
este próspero e combativo jornal. O “Edição do Brasil”, na estrada do
tempo, vai cumprindo, ora com galas, ora com sombrias horas, mas
sempre com muita disposição e dedicação, as etapas cronológicas de
sua profícua existência. Com o privilégio de poder desfrutar a tenra,
ensolarada e vibrante idade de sua longa juventude, penetrou
firmemente, apesar de ainda jovem, os umbrais da frutuosa
maturidade, que lhe proporciona o seu um quarto de século de
existência.

Fundado há 25 anos pelos ilustres e dedicados jornalistas Olavo
Antunes, Artur Luiz Ferreira, Eujácio Antônio e Neilton Sávio - nessa
data ainda se chamava “Edição Mineira” -, surgiu para reforçar o coral
dos que lutavam pelo fim da ditadura, a favor de um sistema político
democrático, com a realização de eleições diretas para Governador e
Presidente da República. O impresso tinha a intenção de atingir 10
das maiores cidades mineiras, mas, a partir de 1986, optando por
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ampliar suas fronteiras de informação, por ser um veículo de
comunicação preocupado com a cobertura política, estadual e
nacional, o jornal “Edição do Brasil” passou a ser publicado também
no Distrito Federal, palco maior dos acontecimentos políticos do País.
Agora, nos seus 25 anos, além da cobertura política de Minas Gerais
e do Brasil, destaca-se também na cobertura política da Capital
mineira e de 14 cidades integrantes da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, Vale do Aço e região de Montes Claros. Desde o seu
surgimento até hoje, inúmeros foram os construtores da grandeza e
da pujança que hoje é o jornal “Edição do Brasil”.

Os seus atuais administradores distinguem-se não apenas pelo
bom-senso, equilíbrio, inteireza moral, respeitabilidade, probidade
pessoal e administrativa, mas, sobretudo, por sua formação cultural,
sua formação cristã e pela rica formação profissional, segundo
princípios que regem a sã conduta, quer a pessoal, quer a
profissional. Tenho para com o jornal e toda a sua atual administração
as melhores relações de respeito mútuo e trabalho contínuo, em prol
do engrandecimento do jornal “Edição do Brasil”.

Não me poderia furtar do dever de requerer à Assembléia Legislativa
Mineira a aprovação de requerimento de congratulações pelo
transcurso dos 25 anos deste tão bem-conceituado jornal, orgulho de
Minas Gerais e de todos nós, mineiros.

E, neste instante, gostaria de agradecer aqui o apoiamento que tive
de todos meus colegas, Deputados e Deputadas, que assinaram
comigo esse requerimento.

Foram quase 60 Deputados, e tenho a certeza de que aqueles que
não o assinaram o fizeram pelo motivo de não estarem nesta Casa,
por uma questão de falta de oportunidade, porque de todos aqueles a
quem pedimos a colaboração e o apoiamento nesse requerimento
recebemos o carinho e o maior respeito. A presença maciça aqui hoje,
nesta noite de segunda-feira, representa esse carinho que todos nós,
Deputados, temos para com o jornal “Edição do Brasil”. Meus
estimados coestaduanos, esta data comemorativa também nos
convida à rememoração daqueles que, às vezes anonimamente,
ajudaram a construir a grandeza desse veículo. Por isso, quero
estender esta homenagem àqueles jornalistas, funcionários e
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colaboradores cujo trabalho, dedicação e sacrifício proporcionaram o
reconhecimento e a credibilidade conquistada.

Para cada um há uma palavra de gratidão, um instante de
reconhecimento a gerar mais afeto, respeito e presença. Essas
pessoas legam sua imagem e o muito que fizeram pelo
engrandecimento do “Edição do Brasil”.

Aos atuais administradores está reservada a maior e mais
importante das tarefas impostas pela opinião pública brasileira, qual
seja, a informação fidedigna com seriedade e imparcialidade, que são
os suportes nos quais se assentam os pilares da credibilidade e do
desenvolvimento.

É por tudo isso e muito mais que saúdo, em nome da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, em nome no povo mineiro, o
jornal “Edição do Brasil” no transcurso dos seus 25 anos de profícua
existência, fazendo votos de que continue a pautar sua atuação dentro
dos mesmos nobres ideais que presidiram a fundação desse pujante
jornal.

Antes de encerrar as minhas palavras, não poderia deixar de, mais
uma vez, agradecer a presença de todos, aos colaboradores do nosso
gabinete e à assessoria desta Casa Legislativa, que sempre nos
deram o apoio e a sustentação para a realização desta justíssima
homenagem. Parabéns e que Deus continue iluminando todos nós.
Muito obrigado, e, mais um vez, parabéns, jornal “Edição do Brasil” e
todos seus colaboradores, por meio dos nossos queridos amigos
Eujácio e Arthur. Muito obrigado e parabéns.

Palavras do Vereador Totó Teixeira
Exmo. Sr. Deputado Arlen Santiago, representando, neste ato, o

Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Eujácio Antônio Silva, Diretor
responsável do jornal “Edição do Brasil”; Sr. Arthur Luiz Ferreira,
Diretor-Editor do “Edição do Brasil”; Exmo. Sr. Ronaldo Vasconcellos,
Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte, representando o Exmo.
Prefeito Fernando Pimentel; Exmo. Sr. Cel. Alexandre Salles Cordeiro,
Chefe da Assessoria Institucional da PMMG, representando neste ato
o Comandante-Geral da PMMG, Cel. Hélio dos Santos; Exmo. Sr.
Celso Cota, Prefeito Municipal de Mariana e Presidente da AMM;
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Exmo. Juiz Doorgal Borges de Andrada, Vice-Presidente da AMB,
representando o Presidente; Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar, autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem; e senhoras e
senhores já nominados. Na pessoa dessas pessoas que relacionei,
saúdo as demais autoridades, pessoas e funcionários desta Casa,
enfim, a todos os presentes.

Estou sendo um grande discípulo do ex-Deputado Federal Elias
Murad, que prega que o discurso deve ser como um vestido de
mulher: curto para chamar a atenção e essencialmente comprido para
cobrir o assunto. Portanto, de acordo com essa perspectiva, tentarei
ser objetivo e rápido.

Peço licença ao nobre Deputado Fábio Avelar para fazer minhas as
suas palavras. Na verdade, o jornal “Edição do Brasil” é merecedor de
uma homenagem do porte da que está sendo realizada e do prestígio
das pessoas que estão presentes. É um jornal considerado pequeno,
mas mesmo os grandes jornais apresentam problemas econômicos e
financeiros. Um jornal de porte pequeno, que consegue sobreviver 25
anos nesse mercado, principalmente pelos seus funcionários e pela
sua diretoria, é realmente digno de elogio, de aplauso.

Na pessoa do Deputado Fábio Avelar, parabenizo a Assembléia
Legislativa por essa brilhante idéia. Precisamos realmente incentivar
essas pessoas que têm garra para suportar esse mercado
massacrante, para suportar as pressões que todos nós vivemos. Os
pequenos conseguem sobreviver à custa de muita força, muito
trabalho e principalmente de muita dedicação de seus funcionários e
da diretoria, hoje representada pelos Srs. Arthur e Eujácio.

Estou muito honrado de fazer parte desta homenagem. Agradeço ao
Deputado Fábio Avelar permitir-me participar desta homenagem,
oportunidade de reconhecimento desse grande jornal e o sério
trabalho que desenvolve, principalmente em Belo Horizonte, onde é a
sua sede. Parabéns!

Daqui a 25 anos, se Deus permitir, espero que possamos continuar
a presenciar a luta e a perseverança dessas pessoas que tanto
trabalham e lutam para que haja um órgão representativo de nossa
cidade. Muito obrigado e boa noite.

Entrega de Placas
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O locutor - Neste instante, o Deputado Arlen Santiago,
representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, o Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem, e o Vereador Totó Teixeira,
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, farão entrega ao
Sr. Eujácio Antônio Silva, Diretor responsável do jornal “Edição do
Brasil”, de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os
seguintes dizeres (-Lê:)

“Semanário que surgiu para apoiar e fortalecer a democracia,
sempre pautado pela ética e pelo interesse coletivo, o jornal “Edição
do Brasil” oferece um produto diferenciado e opinativo de excelente
qualidade jornalística a centenas de leitores dentro e fora do Estado. A
homenagem da Assembléia de Minas a esse importante veículo de
comunicação, pelo transcurso de seus 25 anos de fundação.”.

- Procede-se à entrega de placa.
O locutor - A Câmara Municipal de Belo Horizonte, por meio de seu

Presidente, Vereador Totó Teixeira, irmanada pelo mesmo espírito,
presta sua homenagem, entregando ao Sr. Arthur Luiz Ferreira,
Diretor-Editor do jornal “Edição do Brasil”, placa contendo os
seguintes dizeres (- Lê:)

“Fundado em 24 de junho de 1982, o jornal “Edição do Brasil” chega
a seu 25º aniversário como consolidado veículo de uma imprensa livre
e ética, indispensável pilar para a construção da sociedade
verdadeiramente democrática a que aspiramos. Belo Horizonte, 24 de
junho de 2007. Vereador Totó Teixeira, Presidente”.

Palavras do Sr. Eujácio Antônio Silva
Sr. Presidente, Deputado Arlen Santiago, Sr. Arthur Luiz Teixeira,

Diretor do jornal “Edição do Brasil”, Dr. Ronaldo Vasconcelos, Vice-
Prefeito de Belo Horizonte; Vereador Totó Teixeira, Presidente da
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Cel. Alexandre Salles Cordeiro,
representando o Comandante-Geral da PMMG nesta solenidade; Sr.
Celso Cota, Presidente da AMM e Prefeito de Mariana; Sr. Juiz
Doorgal Borges de Andrada, Vice-Presidente da AMB; Deputado
Fábio Avelar, autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade, um jornalista não ousaria fazer um pronunciamento na
tribuna dos grandes oradores de Minas, mas, na data exata do
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aniversário do jornal, publicamos um editorial, que será lido nesta
oportunidade, falando de nossa mensagem, de nossa conversa com o
leitor e com o povo de Minas Gerais.

Gostaria, antes de chamar o cerimonial para essa intervenção, de
agradecer à Assembléia de Minas Gerais, ao Deputado Fábio Avelar e
a toda esta Casa, bem como ao Vereador Totó Teixeira, que nos quis
homenagear na Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas acedeu
fazê-lo aqui, porque esta Casa já havia aprovado um requerimento
com esse objetivo. Ele aceitou e está hoje presente para nos prestar
essa homenagem. Agradeço a presença de todos os companheiros da
imprensa.

Leitura de Texto
O locutor - Atendendo à solicitação do Sr. Eujácio, convidamos os

presentes a ouvir o jornalista Acyr Antão, que fará leitura de matéria
sobre os 25 anos do jornal “Edição do Brasil”.

O Sr. Acyr Antão - Boa-noite. Gostaria de fazer a leitura do editorial
publicado no dia em que o jornal completou 25 anos. Destaco as
palavras do Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento que
proporcionou esta reunião festiva dos 25 anos, e do Vereador Totó
Teixeira, que enalteceu a qualidade da luta empreendida pelos
Diretores do jornal “Edição do Brasil”. Quando digo qualidade da luta,
refiro-me às dificuldades inerentes à tarefa de manter um jornal, por
25 anos, todos os domingos, pela manhã, em todos os clubes da
cidade, nos principais órgãos da administração pública e nas
principais bancas de revistas da cidade. (- Lê:)

“Parabéns ao leitor. Agora, o dia 24 de junho se integra
definitivamente na vida de todos os mineiros. Há 25 anos, a ausência
de liberdade atingia a mente dos cidadãos. Isso teve início com a
revolução de 1964, responsável pela deposição do Presidente João
Goulart. A argumentação dos militares se baseava na invasão dos
comunistas e corruptos nos postos mais importantes do governo eleito
por voto direto.

Os canhões e as baionetas proclamaram Castelo Branco como novo
Presidente da República. O Brasil passou a ser vítima de atos
institucionais. Eles se fundamentavam na filosofia que gerou o
nazismo e o fascismo na Europa. As redações dos veículos de
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comunicação eram diuturnamente invadidas por militares. O povo só
podia saber o que interessava ao governo ditatorial.

Foi nesse contexto que surgiu, em Belo Horizonte, um semanário
chamado “Edição Mineira”. As máquinas de escrever passaram a se
confrontar com as armas que saíam dos quartéis, tendo como base a
eficiência e a coragem de um grupo de jornalistas. Nossas manchetes
e editoriais conquistaram a opinião pública. Surgiu uma aliança e, com
ela, a primeira e importante vitória: a realização de eleição para
escolha de Governadores. A alma heróica do saudoso Tancredo
Neves circulou por Minas Gerais defendendo o retorno da liberdade,
com apoio ostensivo desse jornal. Os demais veículos das mídias
impressa e televisiva cumpriam as decisões emanadas de Brasília.

A posse de Tancredo Neves marca, na história da imprensa mineira,
a permanência deste jornal nas mãos dos leitores. Com a ida para
Brasília, o jornal, gratificado na pia bastimal da política, aglutinou o
nome do Brasil.

Eleições livres, ausência total de corrupção nos governos, defesa do
meio ambiente e do trabalhador e apoio total à iniciativa privada, para
que haja números crescentes no mercado de trabalho fazem parte dos
princípios defendidos pelo “Edição do Brasil”. Os aplausos partem de
vários setores da sociedade, são um incentivo que fortalece a nossa
coragem para enfrentar os problemas internos e os necessários ao
crescimento econômico e social do Brasil. As felicitações e os
parabéns nós os transferimos a você, leitor, que nos prestigia há
1.271 semanas. Viva o 24 de junho de 1982!”

Encerrando, cumprimento também o jornalista Eujácio Antônio da
Silva, que fez aniversário ontem, e o Prof. Aluísio Pimenta, que irá
aniversariar neste mês de agosto.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional do jornal “Edição do Brasil”.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Copasa,

que, sob a regência da maestrina Eliane Fagiole, apresentará as
músicas “A Gaelic Blessing”, de John Rutter, “Canções e Momentos”,
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de Milton Nascimento, e “De mi Esperança”, de Luís H. Morales.
- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Diretor do jornal “Edição do Brasil”, combativo, tenaz, leal,

Eujácio Antônio da Silva; caro Diretor-Editor do jornal “Edição do
Brasil”, amigo Arthur Luiz Ferreira; Exmo. Sr. Vice-Prefeito de Belo
Horizonte, Dr. Ronaldo Vasconcelos, que também neste ato
representa o Exmo. Prefeito Fernando Pimentel; Exmo. Sr. Presidente
da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereador Totó Teixeira;
Exmo. Sr. Chefe da Assessoria Institucional da Polícia Militar de Minas
Gerais, a melhor Polícia Militar do Brasil, Cel. Alexandre Salles
Cordeiro, que também neste ato representa o Comandante-Geral da
PMMG, Hélio dos Santos Júnior; Exmo. Sr. Presidente da AMM,
Prefeito de Mariana, Sr. Celso Cota; Sr. Vice-Presidente da
Associação dos Magistrados Brasileiros, Doorgal Borges de Andrada;
Exmo. Sr. Deputado autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem, Deputado extremamente trabalhador e uma das figuras
mais queridas desta Casa, Deputado Fábio Avelar; Srs. Deputados
que estão ou estiveram aqui presentes, Deputado Doutor Viana, 1º-
Vice-Presidente, Deputado Ademir Lucas, Deputado Antônio Carlos
Arantes, Deputado Chico Uejo, Deputado Gil Pereira, Deputado
Lafayette de Andrada, Deputado Luiz Tadeu Leite, Deputado Rêmolo
Aloise, Deputado Wander Borges, Deputado Federal Fábio Ramalho;
senhoras e senhores; ao surgir, ainda com o nome de “Edição
Mineira”, em 1982, o jornal “Edição do Brasil” propunha-se trabalhar
pela construção de um sistema político democrático, quando ainda
vivíamos os anos finais da ditadura.

Olavo Antunes, Arthur Luiz Ferreira, Eujácio Antônio e Neílton Sávio,
seus fundadores, tinham como horizonte mais imediato a luta pelas
eleições diretas para Governador e Presidente da República. Àquela
época, vivia o Brasil o processo conhecido como “distensão” ou
“abertura”, e diferentes projetos buscavam a hegemonia na sociedade.
Estudantes, sindicalistas, entidades de classe e outros grupos
organizados criavam espaços de participação. Conviviam, na época,
elementos tão díspares quanto a ascensão de movimentos sociais e a
campanha das diretas, por um lado, e a censura prévia e os atentados
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feitos por militares ultradireitistas, pelo outro.
A entrada em cena do novo jornal coincidiu com a afirmação de

diversas formas de participação da sociedade, quando ser cidadão
passava a significar o engajamento na vida política da sociedade. A
campanha das “Diretas Já” teve participação e cobertura ambíguas
por parte da imprensa. Assim, enquanto alguns órgãos contribuíram
para esvaziá-la, outros, como o nosso à epoca “Edição Mineira”,
tiveram importante papel na divulgação do movimento.

Com a posse de José Sarney, chegou ao fim o período militar,
apesar de permanecerem resíduos de autoritarismo nas leis e nas
práticas sociais. Embora houvesse claros avanços, enfrentava a
cidadania sérias dificuldades. Foi o momento em que, já como jornal
“Edição do Brasil”, nosso informativo passou a ser publicado também
em Brasília, palco principal dos acontecimentos políticos do País.
Desde então, vem sendo exemplo de imprensa livre, compromissada
com a verdade e vinculada a interesses voltados para o bem coletivo.

É importante, como tem feito o jornal “Edição do Brasil”, que a
imprensa seja respeitada na busca da verdade dos fatos,
transformando-os em alimento da opinião pública. Não há sociedade
de massa democrática sem o direito à informação, e a informação é,
fundamentalmente, a função do jornalismo. No momento em que
assistimos ao crescimento dos meios de comunicação e das novas
tecnologias e à multiplicação de veículos e empresas que se
concentram pelo poder econômico e se segmentam para atender ao
mercado, é imprescindível a existência de uma imprensa reflexiva e
crítica.

Quando define a democracia como o “governo do poder público em
público”, o pensador italiano Norberto Bobbio aponta esses dois
sentidos de “público” como o oposto de privado e o oposto de secreto.
Esta é a imprensa praticada, ao longo destes 25 anos, pelos
jornalistas que respondem pela circulação do jornal “Edição do Brasil”:
retirar as informações do campo secreto e lhes dar ampla publicidade.
Por representar um jornalismo comprometido com a essência da
democracia e da ética, esse órgão merece a homenagem pela qual a
Assembléia Legislativa, em nome dos cidadãos que representa,
reconhece a importância fundamental de uma avaliação crítica e
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permanente da realidade.
Caros amigos Arthur e Eujácio e cara equipe do “Edição do Brasil”,

participamos aqui de uma festa da democracia. A existência do jornal
após 25 anos de lutas é uma prova da perseverança dos que sonham,
que cultivam valores tão fortes como a liberdade, a verdade, a
autenticidade e a sinceridade, é uma prova de que o ideal vale a pena.
Não importa o tamanho daquilo que se tem, mas o compromisso que
nos move. O que tem movido vocês ao longo destes anos é a tarefa
da democracia e do bem comum. A vocês, o reconhecimento de todos
os que, como nós, amam a democracia e aceitam o debate livre que
se configura no respeito especialmente aos que pensam diferente.

Minas Gerais e o Brasil precisam de uma imprensa dessa qualidade.
Desejamos, então, um longo futuro ao jornal ‘Edição do Brasil’, em
nome do aperfeiçoamento da República e da cidadania. 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 ordinária de amanhã, dia 7, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição do dia 7/8/2007.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 104/2007
Comissão Especial

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

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição Estadual, vetou parcialmente
a Proposição de Lei Complementar nº 104/2007, que altera o art. 2º-A
da Lei Complementar nº 83, de 28/1/2005, que dispõe sobre a
estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado – AGE –, e o art. 69
da Lei Complementar nº 34, de 12/9/94, que dispõe sobre a
organização do Ministério Público do Estado.

Por meio da Mensagem nº 65/2007, publicada no “Diário do
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Legislativo” de 6/7/2007, o Chefe do Poder Executivo encaminhou,
para apreciação desta Casa, as razões do veto incidente sobre a
proposição, o qual deve receber parecer desta Comissão Especial,
nos termos do disposto no art. 222, c/c/ o art. 111, “b”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Nos termos da Mensagem nº 65/2007, o Governador do Estado

opôs veto parcial à Proposição de Lei Complementar nº 104/2007,
incidente sobre o art. 2º, o qual propõe a modificação do inciso XI do
art. 69 da Lei Complementar nº 34, de 1994, que dispõe sobre a
organização do Ministério Público. Com a redação prevista no
dispositivo vetado, o Procurador-Geral de Justiça passa a ter a
prerrogativa privativa para “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;”.

Reportando-nos aos dispositivos constitucionais supracitados, estes
consagram como funções institucionais do Ministério Público “zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
provendo as medidas necessárias a sua garantia” e “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;”.

Com a dicção proposta, apenas o Procurador-Geral de Justiça
desfrutará a prerrogativa para promover o inquérito civil e a ação civil
pública contra as autoridades previstas no texto, restringindo-se a
competência dos demais membros da instituição (Promotores de
Justiça) para adotar medidas dessa natureza.

Nas razões do veto, alega o Chefe do Poder Executivo, escudado
em parecer da Advocacia-Geral do Estado, que o assunto versa sobre
direito processual, especificamente no tocante à ação civil pública, nos
termos do art. 22, I, da Constituição da República, matéria de
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competência legislativa da União. Para fundamentar esse ponto de
vista, o Executivo se reporta à jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, nos termos seguintes: “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 nº 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”.

Não obstante a fundamentação apresentada pelo Governador do
Estado para vetar o art. 2º da proposição, discordamos desse ponto
de vista por entender que o ponto central do preceito impugnado diz
respeito à definição de competências para o Procurador-Geral de
Justiça, e não à edição de regra de matiz processual. Ora, o Estado
federado é dotado de autonomia constitucional para organizar suas
instituições da forma que lhe parecer mais conveniente, desde que
respeitados os princípios constitucionais atinentes à instituição; logo, é
o Estado, por meio de lei complementar, que organiza o Ministério
Público mineiro, o que abrange a fixação de atribuições a seus
membros. O que não se admite, em face do ordenamento
constitucional em vigor, é a utilização de outra espécie legislativa para
organizar e estruturar a instituição, uma vez que o assunto só pode
ser disciplinado em lei complementar, conforme se infere do art. 128,
§ 5º, da Constituição da República, e dos arts. 65, § 2º, IV, e 125, I, da
Carta mineira.

Ao consagrar a prerrogativa privativa do Procurador-Geral de Justiça
para promover o inquérito civil e a ação civil pública contra as
autoridades que menciona, esta Casa não retira atribuição
constitucional do Ministério Público – nem poderia fazê-lo – mas tão-
somente concentra tal competência na pessoa que dirige e representa
a instituição, o que atesta a natureza organizacional do preceito
vetado. Trata-se, no caso em tela, de uma opção política deste Poder
Legislativo, órgão de representação popular que tem como função
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precípua a produção de normas jurídicas. Ademais, o papel do
Parlamento não se restringe a ratificar nem a rejeitar propostas do
Executivo e dos demais órgãos constitucionais que gozam de
iniciativa legislativa, sendo-lhe facultado alterar projetos e inserir
outras disposições, como é o caso do preceito ora vetado.

É preciso enfatizar que o preceito questionado não exclui a
competência constitucional do Ministério Público para a instauração
de inquérito civil e para a propositura de ação civil pública, pois a
instituição continuará responsável pela defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, conforme estabelece o “caput” do art. 128 da Lei Maior.
Se tais diretrizes gozam de prestígio constitucional, é claro que jamais
poderiam ser modificadas mediante norma de hierarquia inferior. Mas
não é o caso, uma vez que o artigo vetado apenas desloca atribuições
comuns aos membros do Ministério Público para o Procurador-Geral
de Justiça, que não é figura estranha à instituição, e sim seu legítimo
representante. É exatamente por ser ele membro desse órgão que a
proposição não retira prerrogativas do Ministério Público nem reduz
sua importância constitucional, sendo patente que esse deslocamento
de atribuição tem natureza organizacional e visa à unificação de
procedimento, fato que reflete, em última análise, a decisão livre e
soberana do Legislativo mineiro sobre as proposições submetidas à
sua apreciação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto parcial à

Proposição de Lei Complementar nº 104/2007.
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elmiro

Nascimento.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 105
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

no art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto
total à Proposição de Lei Complementar nº 105, que altera a Lei



236

Complementar nº 34, de 12/9/94, que dispõe sobre a organização do
Ministério Público do Estado de Minais Gerais e dá outras
providências.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº
81/2007, publicada no “Diário do Legislativo” de 8/8/2007.

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111,
inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno, compete-nos examinar o
veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
No que tange ao veto oposto ao art. 14 da Proposição de Lei

Complementar nº 105, não há como pôr em questão os argumentos
aduzidos pelo Poder Executivo, exceto com relação ao seu inciso I.

O referido art. 14 altera o quadro de carreira do Ministério Público,
constante no Anexo I da Lei Complementar nº 34, de 1994, de modo
que a Comarca de Sabará passe a ter três Promotorias de Justiça, a
Comarca de Igarapé passe a classificar-se como de segunda
entrância e a ter duas Promotorias de Justiça e a Comarca de Nova
Serrana passe a classificar-se como de segunda entrância e a ter
duas Promotorias de Justiça. Consoante argumenta o Governador do
Estado, a criação e a alteração da organização e da divisão
judiciárias, na forma do que dispõe a alínea “d” do inciso II do art. 96
da Constituição da República, é matéria de iniciativa única do Poder
Judiciário. Além do mais, lembra o Governador que a possibilidade de
magistrados e membros do Ministério Público trabalharem na mesma
comarca, porém com classificações funcionais diversas, gera situação
que quebra a tradição institucional brasileira e, por conseguinte,
prejudica os interesses públicos. Todavia, merece ressalva o disposto
no inciso I do referido art. 14, pois essa regra não altera a
classificação da Comarca de Sabará, apenas prevê que ela terá três
Promotorias de Justiça.

Quanto ao veto oposto aos demais dispositivos da proposição em
análise, os quais constituem o resultado de intensos debates nesta
Casa Legislativa, norteados pela preocupação em aperfeiçoar as
normas de organização do Ministério Público Estadual, não resta a
este Legislativo outra possibilidade senão discordar, com a devida
vênia, da posição adotada pelo Chefe do Poder Executivo.
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Assim, pois, todas as normas da Proposição de Lei Complementar
nº 105 relativas a procedimentos do Ministério Público que se
desenvolvem em fase pré-processual, incluído o inquérito civil público,
acham fundamento, especificamente, na regra inserta no inciso XI do
art. 24 da Constituição da República, a qual confere ao Estado
competência concorrente para legislar sobre procedimentos em
matéria processual.

Além disso, as citadas normas também encontram sustentação em
decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, a exemplo de
medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.285/SP,
de cuja ementa transcrevemos o seguinte trecho: “O inquérito civil é
procedimento pré-processual que se insere na esfera do direito
processual civil como procedimento, à semelhança do que sucede
com relação ao inquérito policial em face do direito processual penal.
Daí, a competência concorrente prevista no art. 24, XI, da Constituição
Federal”.

Por outro lado, tais mudanças de ordem procedimental e outras mais
de cunho meramente administrativo ou organizacional foram
motivadas, sobretudo, por razões de eficiência, eficácia e
transparência. A esse respeito, o “caput” do art. 37 da Constituição da
República estabelece como princípios da administração pública
brasileira, entre outros, os da eficiência e da publicidade.

É preciso racionalizar os meios por que se encaminham as
atividades públicas, a fim de que se alcancem resultados mais
vantajosos para o interesse público. Tal racionalização impõe, por
exemplo, a fixação de comandos que visam a tornar os procedimentos
públicos mais ágeis, medida recorrente na Proposição de Lei
Complementar nº 105 e que se ampara no inciso LXXVIII do art. 5º da
Constituição da República, dispositivo que assegura a razoável
duração dos processos judiciais e administrativos.

A proposição também traz normas que, de um lado, aperfeiçoam os
sistemas de controle da atuação dos órgãos ministeriais e, de outro,
estreitam as relações da Corregedoria com o Conselho Nacional do
Ministério Público, instância de poder criada pela Emenda à
Constituição nº 45, de 2004, justamente para efetuar a fiscalização
administrativa e financeira do “parquet”. Também não destoa dessa
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orientação em prol da eficiência a inclusão de normas que induzem a
alternância na condução de órgãos ministeriais especializados. A
renovação de quadros revitaliza a gestão e, seguramente, favorece a
obtenção de melhores resultados.

Essas medidas legislativas, a par de possibilitarem atuação mais
eficiente do Ministério Público, servem para mostrar que a proposição
em comento segue tendência que se firma na ordem jurídica nacional
e que decorre, basicamente, de ter a Constituição da República de
1988 adotado, para o País, um regime político democrático. A
sociedade, nesse contexto, é proclamada como a única e legítima
detentora do interesse público. A ela o Estado deve prestar contas e,
mais do que isso, a ela deve o Estado atender exemplarmente,
lançando mão de todos os seus recursos.

Sob outro aspecto, em sentido complementar, revela-se grande
preocupação na proposta normativa com a transparência e a
publicidade dos atos praticados pelos membros do Ministério Público.
No âmbito do Estado Democrático de Direito, o cidadão tem o direito
fundamental de conhecer a atuação dos órgãos e agentes públicos,
quaisquer que sejam, e de se informar sobre eles. Ao legislador
compete construir os meios de garantir esse direito imprescritível e
irrenunciável.

Estatuem-se, desse modo, regras como as que determinam ao
Ministério Público publicar em órgão oficial do Estado e divulgar na
internet a relação de inquéritos civis, procedimentos investigatórios,
ações ajuizadas e processos judiciais em andamento e a seu cargo.
Também torna-se obrigatória a publicação, na íntegra, dos
compromissos de ajustamento de conduta celebrados pela instituição.
Impõe-se, ademais, que os inquéritos civis e os procedimentos
investigatórios sejam devidamente autuados e recebam numeração
seqüencial, providência que facilita, sobremaneira, o acesso à
informação.

Por último, não se pode esquecer que a proposição, em atendimento
às exigências jurídicas de transparência e eficiência, inova a ordem
normativa estadual ao determinar que o Legislativo seja informado, no
prazo máximo de 30 dias, acerca das providências adotadas pelo
Ministério Público, no âmbito da sua competência, em relação aos
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relatórios de Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI - ou de
comissão permanente ou especial que lhe são encaminhados pela
Assembléia Legislativa. Tal medida tende a conferir mais efetividade
ao resultado das investigações comandadas pelo Legislativo mineiro,
sem desconhecer o papel importantíssimo que o Ministério Público
desempenha nesses procedimentos constitucionais.

Certamente em razão do mérito dessas propostas, o Governador do
Estado asseverou, em suas razões de veto, que a proposição traz
“várias modificações na organização e no funcionamento do Ministério
Público de modo a estabelecer melhor transparência e visibilidade de
suas atribuições”. Todavia, alegou que matérias desse jaez devem ser
reguladas pelo próprio Ministério Público. Ao que tudo indica, entende
que tais matérias são tratadas em atos normativos infralegais
(resoluções, portarias etc.).

A questão, como se vê, é de ordem estritamente técnico-jurídica, e a
posição expressada pelo Executivo, “data venia”, carece de
embasamento normativo, sobretudo em face da previsão, no “caput”
do art. 37 da Constituição da República, do princípio da legalidade.

Na esfera pública, tudo o que se faz é em nome da sociedade. Esta,
por sua vez, representa-se por seus agentes políticos, notadamente
os legisladores. As normas que organizam o funcionamento das
estruturas públicas, por essa razão, devem estar previstas em lei, ao
menos os comandos centrais, conforme rigorosamente veiculado pela
Proposição de Lei nº 105.

A única exceção que esse entendimento comporta, à luz da ordem
jurídica estadual, é no que tange à edição de leis delegadas. Todavia,
a delegação legislativa só pode ser atribuída ao Governador do
Estado, consoante definido no art. 68 da Constituição da República de
1988.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela manutenção do veto oposto

aos incisos II e III do art. 14 e pela rejeição do veto oposto aos demais
dispositivos da Proposição de Lei Complementar nº 105.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator - Luiz

Humberto Carneiro - Inácio Franco - Paulo Cesar.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 259/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente São-
Geraldense - Ab-Sage -, com sede no Município de São Geraldo.

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 259/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente São-Geraldense, que possui como finalidade
precípua prestar assistência social às pessoas carentes, buscando
confortá-las e amenizar suas dificuldades materiais.

Na consecução de suas metas, implementa ações nas áreas de
saúde, da educação e da habitação; combate a fome e a pobreza;
presta assistência ao idoso e à criança.

Dessa maneira, visa sempre zelar pela melhoria das condições de
vida dos seus assistidos, assegurando-lhes integridade e dignidade.

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

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

nº 259/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 918/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública o Kart Clube de Ipatinga, com sede
nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 918/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Kart Clube de Ipatinga, que possui como finalidade principal promover
corridas de veículos automotores, segundo as normas vigentes de
segurança.

Na consecução de seus propósitos, estimula a prática esportiva de
caráter competitivo e recreativo, desenvolve atividades nas áreas
social, cultural e assistencial, incentiva manifestações cívicas e
estimula no âmbito federativo, a prática do kartismo.

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

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

nº 918/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.225/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, a proposição em tela possui
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 de lei foi enviado 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 nº 1.225/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais do Distrito de Juiraçu, com sede no
Município de São Domingos do Prata, a qual, para levar avante o seu
trabalho, congrega órgãos e pessoas interessadas em melhorar as



242

condições socioeconômicas dos produtores rurais da região.
Entre as suas várias iniciativas, é válido elencar: aquisição de

insumos agrícolas para serem repassados aos produtores;
reivindicação ao poder público de obras de infra-estrutura facilitadoras
de desenvolvimento, como energia elétrica, melhoria dos meios de
transporte e assistência técnica ao homem do campo. Busca
estabelecer intercâmbio entre a população rural do distrito onde está
localizada e a sede do Município de São Domingos do Prata.

Por tais esforços e atividades, acreditamos que a entidade é
merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.225/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.238/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Clube de Galope de Turmalina, com
sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.238/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Clube de Galope de Turmalina, que possui como finalidade
primordial congregar órgãos e pessoas físicas interessadas em
melhorar as condições socioeconômicas da comunidade de
Turmalina.

Para tanto, incentiva o desenvolvimento da pecuária na região por
meio de exposições, feiras e leilões; realiza rodeios e concursos
eqüestres; orienta sobre a preservação do meio ambiente; promove
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atividades culturais e esportivas. Além disso, proporciona treinamento,
capacitação e qualificação de mão-de-obra em todos os segmentos da
atividade agropecuária.

Esclareça-se que a emenda apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça tem por finalidade incluir o Município sede da
entidade no art. 1º do projeto.

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

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

nº 1.238/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.253/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela visa
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.

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 1.253/2007 pretende 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, que possui como finalidade primordial estabelecer
diretrizes e ações para consolidar um programa de desenvolvimento
agropecuário que vise ao fortalecimento econômico e social do
homem do campo.

Além do mais, desenvolve atividades nas áreas da cultura e do
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esporte; protege a saúde da família, da gestante, da criança e dos
idosos; combate a fome e a pobreza; promove a inserção de seus
associados no mercado de trabalho; orienta sobre a preservação do
meio ambiente. Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora
do título de utilidade pública.

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

nº 1.253/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.256/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais da
Comunidade do Caxambu, com sede no Município de Campos Gerais.

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 1.256/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Produtores Rurais da Comunidade do Caxambu, que
possui como finalidade primordial estabelecer diretrizes e ações para
consolidar um programa de desenvolvimento agropecuário na zona
rural do Município de Campos Gerais.

Para alcançar suas metas, congrega órgãos e pessoas interessadas
em melhorar as condições socioeconômicas da comunidade; colabora
com as iniciativas coletivas nas áreas da educação, da saúde, da
cultura e do esporte; combate a fome e a pobreza; promove a
integração de seus filiados no mercado de trabalho; orienta sobre a
preservação do meio ambiente. Com o intuito de atingir seus
objetivos, firma parcerias com entidades públicas e com a iniciativa
privada.
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Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.256/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.279/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Chico Uejo, o projeto de lei em tela possui
por objetivo declarar de utilidade pública o Abrigo Lar Renascer, com
sede no Município de São Gotardo.

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 n° 1.279/2007 visa declarar de uti lidade pública o

Abrigo Lar Renascer, com sede no Município de São Gotardo, que
tem por finalidade acolher crianças e adolescentes em situação de
risco, assegurando-lhes abrigo, alimentação, cuidados com a saúde e
educação.

Mantém parcerias com o poder público e a iniciativa privada visando
obter suporte técnico e recursos para subsidiar os seus projetos de
assistência a menores carentes, aos quais busca propiciar autonomia
e perspectivas de vida mais promissora.

Diante do seu trabalho, de significativa importância social, ela se
torna merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.279/2007.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Elisa Costa, Presidente e relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.281/2007
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 da Terceira Idade Dr.
Cláudio Moreira de Almeida, com sede no Município de Água
Comprida.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.281/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação da Terceira Idade Dr. Cláudio Moreira de Almeida, que
possui como finalidade primordial prestar assistência social às
pessoas idosas, assegurando-lhes bem-estar e o exercício pleno da
cidadania. Para alcançar seus propósitos, oferece-lhes atividades nas
áreas do esporte e lazer; cria centro de convivência para abrigá-las;
desenvolve programas e projetos de assistência à saúde do idoso em
parceria com instituições públicas e entidades privadas.

Dessa maneira, busca a melhoria da qualidade de vida dos seus
assistidos, fortalecendo a sua auto-estima e possibilitando sua
inserção na comunidade.

Esclareça-se que a emenda apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça tem por finalidade adequar o nome da entidade
ao registrado no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 1.281/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.302/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Clube da Melhor Idade - Clumi -, 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 1.302/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Clube da Melhor Idade, com sede no Município de Itabirito, que
possui como finalidade primordial congregar pessoas da terceira
idade, assegurando-lhes bem-estar e o exercício pleno da cidadania.

Para alcançar suas metas, propicia-lhes atividades de caráter social
e cultural, como aulas de ginástica, passeios turísticos e eventos
recreativos; promove cursos, palestras e conferências sobre
gerontologia; oferece-lhes assistência médica e psicológica.

Dessa maneira, busca a melhoria da qualidade de vida dos seus
associados, fortalecendo a sua auto-estima e o sentimento de
fraternidade.

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

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

nº 1.302/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Elisa Costa, relatora.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 135/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
institui o Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do
Estado de Minas Gerais.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2007, a proposição foi
distribuída, preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.
Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais, que opinou pela aprovação da matéria na forma
do substitutivo apresentado pela Comissão de Justiça.

Vem agora a matéria a este órgão colegiado, para ser apreciada
pela ótica da fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame institui o Código Estadual de Proteção aos

Animais, visando a compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico
com a preservação ambiental. Aborda variados temas relacionados
tanto com a defesa dos animais quanto com o controle de atividades
que têm neles o foco principal.

Em sua justificação, o autor destaca que o Brasil é signatário da
Declaração Universal dos Direitos dos Animais, em que se reconhece
que "todos os animais nascem iguais diante da vida e têm o mesmo
direito à existência". Assim, ressalta a necessidade de conter a caça e
a pesca predatórias indiscriminadas, entre tantos outros malefícios
que têm sido aplicados ao bioma de nosso Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-
constitucional, promoveu alterações no projeto por meio do
Substitutivo nº 1, tendo em vista a inadequação de vários de seus
tópicos à luz da atual legislação, como, por exemplo, o tratamento
dado à fauna aquática, assunto que já foi disciplinado em lei aprovada
por esta Casa. O Substitutivo nº 1, com seus 33 artigos, subdivide-se
em 12 capítulos, que tratam, respectivamente, dos seguintes tópicos:
disposições preliminares; princípios e objetivos da política de proteção
aos animais, fauna silvestre; fauna exótica, faunas doméstica e
domesticada, vivissecção, sistemas intensivos de economia
agropecuária e do abate de animais, licenças e dos registros,
fiscalização da lei, dano à fauna; penalidades e disposições finais e
transitórias.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Meio Ambiente e
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Recursos Naturais, destacou que a proposição em comento,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 129/2003, já foi
amplamente discutida nesta Casa, em audiências públicas
promovidas pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, em 21/10/2004, e pela própria Comissão de Meio
Ambiente, em 23/5/2006, e entendeu que a maioria das questões
apontadas nas audiências está, de alguma forma, incluída no
Substitutivo nº 1.

No âmbito da competência desta Comissão, qual seja analisar a
repercussão financeira da proposição sobre o erário, entendemos que
esta não encontra nenhuma óbice a sua tramitação. A fiscalização do
cumprimento do Código ficará a cargo das entidades estaduais que já
têm uma estrutura montada para esse fim, como é o caso do Instituto
Estadual de Florestas - IEF. Por outro lado, a implantação do Código
poderá gerar receita para o Estado, derivada da cobrança de multas e
emolumentos, no caso de descumprimento da lei. O art. 25 do
substitutivo destaca 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.

Conclusão
Em face 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, 8 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Jayro Lessa - Lafayette Andrada.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 426/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.629/2004, dispõe sobre a instalação de sistema sensor e válvulas de
bloqueio de gás e dá providências correlatas.
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Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, retorna a
matéria a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, nos
termos do art. 102, XV, “a”, c/c o art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

A redação do vencido, que apresentamos, é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em exame, de extrema relevância no âmbito das
ações de prevenção de segurança contra incêndios, resguarda
interesses sociais relevantes na esfera da defesa civil, com vistas a
garantir a incolumidade física e a vida das pessoas.

A matéria já se encontra disciplinada pela Lei nº 14.130, de 2001,
que atribui ao Corpo de Bombeiros Militar a responsabilidade pelo
estabelecimento de normas de detalhamento técnico sobre o assunto,
o que já foi feito por meio da Resolução nº 70, de 15/4/2002, do
Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. As
diretrizes traçadas nessa resolução indicam os treinamentos, os
métodos, as estratégias e as técnicas de manejo de equipamentos
mais adequados à consecução dos objetivos propostos pelo projeto
de lei em apreciação, razão pela qual foi apresentado e aprovado
substitutivo no 1º turno.

Entretanto, detectamos a existência de inadequações do ponto de
vista da técnica legislativa no vencido, tais como remissão equivocada
no art. 1º e ausência de cláusula de vigência. Visando a sanar tais
problemas, de forma a garantir a tramitação normal da proposição
nesta Casa, apresentamos na conclusão deste parecer o Substitutivo
nº 1.

Conclusão
Tendo em vista os argumentos expostos, somos pela aprovação do

Projeto de Lei nº 426/2007, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Modifica a Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe

sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 14.130, de 19 de

dezembro de 2001, o seguinte parágrafo único:



251

“Art. 2º - (...)
Parágrafo único - As normas técnicas previstas no inciso III do

“caput” deste artigo incluirão instruções para a instalação de
equipamento para detectar e prevenir vazamento de gás.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar, relator - Luiz Tadeu

Leite.
PROJETO DE LEI Nº 426/2007

(Redação do Vencido)
Modifica a Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe

sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001,

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 2º - (...)
Parágrafo único - As normas técnicas previstas no inciso I conterão

regras sobre a instalação de equipamento para detectar e prevenir
vazamento de gás.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.221/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São
Vicente de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e
agora retorna a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o
2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.221/2007 visa a autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de São Vicente de Minas um terreno urbano,
edificado, com 2.750m², situado na Rua Visconde do Rio Branco,
nesse Município, incorporado ao patrimônio do Estado em 1959 por
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doação de particulares, sem a imposição de ônus.
Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de

patrimônio do Estado, a proposição determina, no parágrafo único do
art. 1º, que o imóvel será destinado ao funcionamento de escola
municipal e, no art. 2º, prevê a sua reversão ao patrimônio do Estado,
se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública
de doação, não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

A autorização legislativa de que trata o projeto de lei em tela 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 a elaboração e o controle dos Orçamentos e dos
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação do imóvel em tela atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.221/2007, no 2º turno.
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Jayro Lessa - Lafayette Andrada.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 7/8/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.

Pedro Batista, ocorrido no dia 2/8/2007, em Belo Horizonte. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2007

ATAS
ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/8/2007
Presidência dos Deputados José Henrique, Dalmo Ribeiro Silva e Hely

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.466
a 1.468/2007 - Requerimentos nºs 944 a 952/2007 - Requerimentos
da Comissão de Turismo, da Deputada Gláucia Brandão e dos
Deputados Gustavo Valadares e outros, João Leite e outros, Fábio
Avelar e outros, Lafayette de Andrada e outros e Weliton Prado -
Proposições não Recebidas: Requerimentos do Deputado Délio
Malheiros (2) - Comunicações: Comunicações da Comissão de
Cultura e dos Deputados Ademir Lucas e Elmiro Nascimento -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Lafayette de Andrada,
Carlin Moura, Luiz Tadeu Leite e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Weliton Prado, João Leite e outros,
Lafayette de Andrada e outros e Fábio Avelar e outros; deferimento -
Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do
Deputado Paulo Guedes - Requerimento da Deputada Elisa Costa;
deferimento; discurso da Deputada Elisa Costa - Requerimento do
Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado
Domingos Sávio - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
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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 - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo
Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo  Magalhães - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião  Costa -  Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - 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 Hely Tarqüínio, 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. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 789/2007, da
Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 691/2007, da
Deputada Ana Maria Resende e outros.

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda (4), prestando
informações relativas aos Projetos de Lei nºs 391, 710, 728 e
730/2007, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-
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se o ofício e as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)
Do Sr. Galeno José Gomes, Prefeito Municipal de Bambuí,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.154/2007, em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Constituição e Justiça.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.154/2007.)

Da Sra. Maria das Dores Souza Vilas Boas, Prefeita Municipal de
Jequeri, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
524/2007, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Constituição e Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 524/2007.)

Do Sr. Leopoldo Portela Júnior, Defensor Público Geral, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 543/2007, do Deputado
Walter Tosta.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig (3), prestando
informações relativas aos Requerimentos nºs 676, 827 e 852/2007, da
Comissão de Assuntos Municipais.

Do Cel. PM Itamar de Oliveira Pacheco Filho, Comandante da 14ª
Região da Polícia Militar, prestando informações concernentes ao
objeto do Requerimento nº 462/2007, da Comissão de Assuntos
Municipais.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, em
atenção ao Ofício nº 1.459/2007/SGM, encaminhando parecer sobre o
Projeto de Lei nº 1.297/2007, elaborado pela Secretaria de
Planejamento. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.297/2007.)

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretária de
Educação, em atenção ao Ofício nº 1.244/2007/SGM, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.222/2007. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nº 1.222/2007.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.466/2007
Declara de utilidade pública a Sociedade Musical São Sebastião,

com sede no Município de Sabará.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Musical São

Sebastião, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2007.
Wander Borges
Justificação: A Sociedade Musical São Sebastião é uma entidade

civil, sem fins lucrativos, fundada em 10/5/87, que atua na área
cultural, tendo como objetivo estatutário a difusão da música.

A análise das ações executadas pela entidade revela que a difusão
da música é desenvolvida paralelamente com a melhoria da qualidade
de vida da comunidade, uma vez que ministra cursos a crianças
carentes da região, bem como promove apresentações gratuitas com
a finalidade de incentivar a divulgação das manifestações culturais.

As ações de musicalização desenvolvidas pela entidade objetivam
despertar e desenvolver o gosto pela música, estimulando e
contribuindo com a formação de crianças e adolescentes carentes.

A música é constituída basicamente por uma sucessão de sons e
silêncio organizada ao longo do tempo, sendo considerada
manifestação cultural e humana e, por muitos, uma forma de arte.

Ressalte-se que a música não se restringe à mera associação de
sons e palavras; configura um diferencial nos processos de
aprendizado, pois desperta o indivíduo para um mundo mais
prazeroso e satisfatório, que repercute no intelecto e no corpo,
facilitando o aprendizado e a socialização das crianças.

Inegável, assim, a importância dos serviços prestados pela
Sociedade Musical São Sebastião à comunidade, motivo pelo qual,
cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento de seu nobre trabalho social.

- 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 1.467/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Sabarense da Educação e

Cidadania, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Sabarense da
Educação e Cidadania, com sede no Município de Sabará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2007.
Wander Borges
Justificação: O Instituto Sabarense da Educação e Cidadania é uma

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em
23/9/2003, que objetiva promover a cidadania, por meio do
asseguramento de direitos nas áreas da habitação, educação, saúde,
meio ambiente, segurança alimentar e nutricional.

O alcance de propósito tão significativo para a sociedade decorre,
também, do fomento a políticas e ações de cultura, turismo, educação
e meio ambiente.

Entre as ações executadas pela entidade destacam-se a
implantação do Projeto de Educação Patrimonial; o apoio logístico
prestado ao grupo de teatro Conta e Encanta; o auxílio na criação da
área de proteção ambiental da Serra da Piedade; a participação no
Projeto de Recuperação do Rio Sabará e no Programa de Educação
em Saúde e Mobilização Social; o auxílio na organização do I Fórum
de Responsabilidade Social de Sabará; e a realização de cursos de
manipulação de alimentos, qualificação de profissionais para a
construção civil, culinária básica, corte e costura e oficinas de
artesanato.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pelo
Instituto Sabarense da Educação e Cidadania.

- 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 1.468/2007
Dá denominação ao trecho da rodovia MG-891 situado entre o

Município de Tapiraí e a BR-354.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Sebastião Vicente de Paula o trecho da

rodovia MG-891 situado entre o Município de Tapiraí e a BR-354.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2007.
Zé Maia
Justificação: Cabe ressaltar, inicialmente, ser objetivo da proposta

prestar homenagem à memória de Sebastião Vicente de Paula,
pessoa de reputação ilibada, pelos relevantes serviços prestados ao
Município de Tapiraí, sua terra natal, onde viveu até falecer.

Funcionário durante muitos anos da prefeitura municipal, contribuiu
com sua experiência para a realização de grandes obras, como
abertura de estradas, implantação de pontes e mata-burros. Atuou,
também, na realização de eventos esportivos, por entender a
importância deles para afastar os jovens das drogas e da
criminalidade. Assim, angariou o respeito e a admiração da população
local.

É merecedor, portanto, da homenagem que lhe está sendo
concedida, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres colegas
à aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 944/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a UFMG pela conquista de
estar entre as cinco instituições brasileiras incluídas na lista das 508
melhores universidades do mundo.

Nº 945/2007, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Universidade Federal de
Viçosa - UFV -, pela sua classificação entre os cinco primeiros
lugares, alcançada no Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes, aplicado pelo Ministério da Educação e Cultura.

Nº 946/2007, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Universidade Federal de Juiz
de Fora pelo 3º lugar alcançado no Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes, aplicado pelo Ministério da Educação e Cultura.

Nº 947/2007, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Universidade Federal de São
João del-Rei - UFSJDR - pela sua classificação entre os cinco
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primeiros lugares, alcançada no Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes, aplicado pelo Ministério da Educação e Cultura. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 948/2007, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - Iphan - pela passagem do seu 70º
aniversário. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 949/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais - CBMMG - pela passagem dos 96 anos da
corporação. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 950/2007, do Deputado Wander Borges, em que pleiteia seja
formulado apelo ao Presidente da Fundação Estadual do Meio
Ambiente com vistas à realização de vistoria na Mina de Pau Branco,
explorada pela V & M Mineração Ltda., para apurar os possíveis
impactos ambientais relatados na matéria do jornal “Diário do
Comércio”, publicada na data de 1º/8/2007. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

Nº 951/2007, do Deputado Wander Borges, em que pleiteia seja
formulado apelo ao Presidente da Fundação Estadual do Meio
Ambiente com vistas a que sejam prestadas informações acerca da
situação ambiental da exploração mineral executada na Mina de Pau
Branco pela V & M Mineração Ltda. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 952/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Ordem dos Advogados do
Brasil - Seção Minas Gerais pela passagem do Dia do Advogado. (- À
Comissão do Trabalho.)

Da Comissão de Turismo em que solicita seja realizado ciclo de
debates sobre a Estrada Real no dia 28 de setembro próximo.

Da Deputada Gláucia Brandão em que solicita seja realizado
encontro regional dentro da programação do Fórum Técnico do ICMS
Solidário para atender à Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Do Deputado Gustavo Valadares e outros em que solicitam seja
constituída a Frente Parlamentar contra a CPMF e pela redução da
carga tributária brasileira. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
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João Leite e outros, Fábio Avelar e outros, Lafayette de Andrada e
outros e Weliton Prado.

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

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a UFMG pelo 1º lugar alcançado no Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes, aplicado pelo Ministério da
Educação e Cultura.

Do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes pelo 2º lugar alcançado no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes, aplicado pelo Ministério da Educação e
Cultura.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Cultura e dos Deputados Ademir Lucas e Elmiro Nascimento.
Oradores Inscritos

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

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, prezados telespectadores da TV
Assembléia de Minas Gerais, tecerei algumas reflexões e comentários
relativos ao veto do Exmo. Governador Aécio Neves ao tão polêmico e
propalado Projeto de Lei Complementar nº 17, que trata da
organização interna do Ministério Público. É necessário fazer uma
pequena recordação de todo esse processo até culminar no veto
oposto pelo Governador ao projeto de lei encaminhado a esta Casa.

Originalmente, a proposição foi encaminhada à Assembléia
Legislativa pela lavra do Sr. Jarbas Soares, Procurador-Geral de
Justiça de Minas, que encaminhou à Assembléia Legislativa um
projeto de lei alterando a lei orgânica do Ministério Público, criando
para os Promotores uma gratificação e uma indenização nos casos
em que o Promotor ficasse de plantão no final de semana. Portanto,
fariam jus a uma indenização.
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E aqueles Promotores que acumulam mais de uma comarca ou mais
de uma vara receberiam uma gratificação, um adicional que não
poderia ser superior a 15% de seus vencimentos, ou seja, algo em
torno de R$3.000,00.

O Procurador-Geral de Justiça explicava que essa medida era
necessária para diminuir gastos no Ministério Público, o que gerou a
natural dúvida de como a criação de uma gratificação para os
Promotores poderia gerar economia para o Ministério Público. No
entanto, isso foi perfeitamente demonstrado, pois a economia
realmente existiria - estou criando um exemplo, mas é exatamente
esse o objetivo -, se um Promotor que exerce as suas funções numa
comarca pequena, com poucos processos e muito próxima a uma
outra comarca, também pequena, acumulasse as duas comarcas,
sem prejuízo do trabalho, em função do tamanho delas, o que lhe
daria uma gratificação de R$3.000,00, que seria muito mais barata
para os cofres públicos do que ter de fazer concurso público para
contratar um novo Promotor para exercer as funções na tal comarca,
muito pequena, e que faria jus a um salário de R$20.000,00, no início
da carreira.

Então, realmente, isso geraria uma economia para o Ministério
Público. Essa foi a razão pela qual esse projeto de lei foi encaminhado
a esta Casa.

Após chegado à Assembléia, referido projeto recebeu várias
emendas quando da sua votação em Plenário. Algumas dessas
emendas foram acatadas, outras não. Além disso, sobre ele foi
emitido um parecer na Comissão, que também apresentou novas
emendas. Por fim, o projeto foi emendado, acrescentando-se a ele
não só as gratificações previstas originalmente, mas também vários
outros procedimentos que o Ministério Público passaria a adotar em
sendo aprovada essa lei. São procedimentos que visam nada mais
nada menos que a transparência do exercício do Ministério Público.
Vou citar alguns deles.

A aprovação dessa lei exige que os termos de ajuste de conduta -
TACs -, instrumento de que o Ministério Público dispõe, quando
lavrados com o empresário, com o Prefeito ou com o cidadão, sejam
publicados no órgão oficial, ou seja, no “Minas Gerais”, o que é
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salutar, em nome da transparência.
Todos os processos do fórum têm publicidade obrigatória. Todos

sabem quem é o réu, qual foi a sentença e quem ainda está para ser
julgado. Então, nada mais justo e exemplar do que a transparência por
meio da publicação, no “Minas Gerais”, do TAC que foi lavrado, que é
um instrumento legítimo e importante do Ministério Público.
Igualmente importante é a transparência, porque de nada adianta o
Ministério Público firmar um TAC com o cidadão e só os dois
possuírem cópia do referido TAC. Esse TAC tem de servir de exemplo
para toda a sociedade, que precisa ter conhecimento dele, até para
não incorrer nos mesmos erros de outro cidadão que tenha motivado
aquele TAC. É justamente isso, a transparência, que está inserido
nesse projeto aprovado aqui.

Outra medida também aprovada por esta Casa diz respeito ao fato
de os processos em andamento no Judiciário, com vistas aos
membros do Ministério Público, terem prazo para parecer do
Ministério Público. Esses prazos, uma vez extrapolados, vão constar
no “site” na internet, para que o advogado do processo saiba nas
mãos de quem está o processo, ou seja, se ele está com vistas ao
Promotor fulano de tal, que perdeu o prazo de cinco dias, caso esteja
completando-se o sexto dia. É publicidade e transparência o que
deseja o referido projeto. Aliás, tenho certeza de que a grande maioria
do Ministério Público aprova essas medidas. Os Promotores que são
sérios as estão aplaudindo, da mesma forma que a sociedade
também aplaude.

Também está incluído no referido projeto aquilo que a imprensa
teimou em chamar de foro privilegiado, que, na verdade, não
acontece. Foi exatamente esse o motivo da grande celeuma, do
grande embate e da grande confusão. A imprensa distorceu os fatos,
porque nunca foi votado nesta Assembléia nada que se referisse a
foro privilegiado.

Se consultarmos os jornais desta semana, da semana anterior,
enfim, de todo o último mês, veremos que todos eles vêm acusando
os Deputados de quererem criar um privilégio por meio do Projeto de
Lei Complementar no 17, instituindo foro especial para defender os
Deputados, para os blindar da Justiça. Isso nunca foi votado ou
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incluído no Projeto de Lei Complementar no 17. Essa é a grande
verdade. Mas a imprensa teimou em querer acuar os Deputados
dizendo que estava sendo criado um privilégio, que não foi criado.

O que foi apresentado e votado nesta Casa é que os inquéritos
contra as autoridades ali mencionadas - que são os Deputados
Estaduais, os Secretários de Estado, os Conselheiros do Tribunal de
Contas e o Vice-Governador - serão feitos e presididos pelo
Procurador-Geral de Justiça. Isso porque essas autoridades - os
Deputados Estaduais, os Secretários de Estado, os Conselheiros do
Tribunal de Contas, o Vice-Governador, os próprios Promotores, os
Juízes de Direito -, todas elas já têm, por força da Constituição, um
foro especial, todos já são julgados no Tribunal de Justiça. Em
momento algum a Assembléia legislou sobre o foro, que é onde a
pessoa será julgada. Isso é que é foro. Quando se fala, erroneamente,
em foro privilegiado, quer-se dizer que os Deputados e outras
autoridades são julgados diretamente no Tribunal de Justiça. Isso é
que é foro. O que aprovamos aqui diz respeito aos inquéritos, que são
as investigações antes do processo, antes de alguém ser processado.

Várias vezes dei à imprensa um exemplo, que nunca foi publicado,
sobre o que votamos aqui. Para tentar esclarecer o que votamos, vou
criar um exemplo didático com um suposto caso afeto a um Secretário
de Estado - autoridade aqui incluída -, como o da Educação. Vamos
supor que o Promotor de Frutal, lá do Triângulo de Minas, tenha
percebido alguma irregularidade em uma escola estadual da região. É
seu dever investigar o caso e, para isso, vai chamar para depor o
Diretor da escola e solicitar-lhe documentos; vai chamar para depor o
tesoureiro e dele solicitar e requerer documentos; vai chamar para
depor pais de alunos ou os próprios alunos. Para investigar
determinada irregularidade, poderá chamar até o Secretário de
Educação. Ocorre que não é plausível ou sensato que o Secretário de
Educação se desloque da Capital e vá ao Triângulo Mineiro, a 8 horas
de viagem, para responder a quatro perguntas do Promotor.

Com isso, estamos desmerecendo a figura do Promotor? Não. O
inquérito vai existir; a investigação vai existir. Mas, quando se for ouvir
o Secretário de Educação, que ele seja ouvido na Capital, pelo
Procurador-Geral. É isso.
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Várias pessoas me falaram que isso já acontece, que é a precatória.
Exatamente: isso já acontece; hoje já é assim. Um Promotor do Sul de
Minas ou do Norte de Minas não convoca o Secretário de Estado para
depor, o que faz é encaminhar a precatória para a Capital, e é o
Procurador-Geral que o chama. Então, apenas positivamos,
colocamos na lei aquilo que já acontece. Jamais votamos aqui
qualquer tipo de foro privilegiado.

Pela imprensa, ficou parecendo que os Promotores não podem
entrar com uma ação contra os Deputados, os Secretários e outras
autoridades. Mentira, mentira, mentira: a Constituição garante que
qualquer Promotor do Estado de Minas Gerais, assim como em todo o
País, pode impetrar ação civil pública contra qualquer autoridade. Não
está havendo qualquer blindagem, ao contrário do que errônea e às
vezes maliciosamente a imprensa divulgou.

Mas aprovamos aqui instrumentos de altíssimo valor, que conferem
transparência. Quais são? Em primeiro lugar, os inquéritos
instaurados - e isso é importantíssimo - têm de ter prazo. Se os
processos judiciais e os inquéritos penais do Delegado de Polícia têm
prazo, por que os inquéritos civis não podem ter? Vão ficar um mês,
dois meses, um ano, dois anos, cinco anos ou dez anos na gaveta de
algum Promotor? Não. Têm de ter prazo. É isso o que votamos aqui e
que a sociedade aplaude.

Votamos também que os inquéritos têm de ter número e protocolo.
Todo processo da Justiça tem número, tem protocolo. Por que
somente os inquéritos que estão no Ministério Público não terão
número? Qual o acesso que o advogado terá se os inquéritos não têm
número? O advogado terá de dizer que quer tal inquérito que fala
sobre determinado assunto? Não, os inquéritos têm de ter número,
protocolo e data. É isso o que votamos e regulamentamos. Essa foi a
contribuição da Assembléia.

E a sociedade, os que conhecem o projeto, que o leram, estão
aplaudindo. Agora, aqueles que estão sendo levados pela onda da
imprensa - que mentiu, essa é a grande verdade - estão criticando, e
com razão, eu também criticaria. Se fosse verdade o que a imprensa
veiculou, eu seria o primeiro a condenar o fato. Ocorre que a imprensa
não veiculou a verdade, mas apenas um pedaço distorcido da matéria.
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Em hora nenhuma ela veiculou toda a matéria.
Vamos ao veto. O Governador vetou o projeto. A polêmica foi tão

grande que o Governador vetou a matéria integralmente. Mas ele a
vetou por quê? E o que é importante: quais foram as razões do veto?
A imprensa não divulgou, disse apenas o seguinte: “O Governador
não quis o foro privilegiado nem a gratificação dos Promotores”.
Mentira. Não houve foro privilegiado, não votamos isso. Mas ninguém
leu as razões do veto.

E o que fala o Governador nas razões do veto? “A proposição inclui
também várias modificações na organização e no funcionamento do
Ministério Público de modo a estabelecer melhor transparência e
visibilidade nas suas atribuições. Esses artigos, alguns deles
recomendáveis, interferem em peculiaridade do funcionamento interno
do Ministério Público, não convindo, em princípio, que essa matéria
fique enrijecida em lei complementar pela sua natureza”.

O veto do Governador não foi ao objeto da lei, mas à sua forma.
Talvez essa matéria pudesse ser regulamentada por uma portaria
interna do Ministério Público - poderia, é uma tese -, e esse foi o
entendimento do Governador. Pode não ser o nosso entendimento,
como não é pessoalmente o meu. Acredito que são matérias
fundamentais que devem estar incluídas na lei orgânica do Ministério
Público, porque tratam de procedimentos importantes que precisam
ser respeitados e que não existem. Na verdade, eles são instrumentos
que possibilitarão maior eficiência e transparência nas atribuições do
Ministério Público, que precisa agir. Essa é a grande verdade. O
Ministério Público é um órgão que precisa agir, precisa ser fortalecido,
mas, como tudo na vida, precisa ter limites.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero dizer que o veto será
apreciado. A comissão já foi constituída, foi lido aqui. Ela se reunirá
hoje para eleger Presidente e relator e irá debruçar-se sobre a
matéria. Não foi apresentada, em nenhuma hora, razões de Estado,
razões políticas que interfiram na consciência individual dos
parlamentares.

O Governador fez o que era do seu entendimento, e a Assembléia
fará o que for do seu entendimento. Mas é preciso deixar claro: não
estamos votando foro privilegiado; não estamos criando nenhum
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privilégio; não estamos blindando nenhuma autoridade; e não estamos
cerceando nenhum milímetro na ação do Ministério Público; estamos
apenas fazendo aquilo que já acontece na prática, estamos
positivando em lei.
  Sr. Presidente, eram esses os meus esclarecimentos. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, o
Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público presente, queridos amigos, telespectadores
da TV Assembléia, este é um momento muito importante nesta Casa.
Venho aqui para explicitar a posição do meu partido, o PCdoB, que,
com a Bancada do PT, tem uma opinião um pouco diferenciada do
que foi exposto anteriormente pelo ilustre Deputado Lafayette de
Andrada, do PSDB, nesta tribuna.

Durante a tramitação do Projeto de Lei Complementar n° 17, a
nossa bancada se manifestou contrariamente ao projeto. Votamos
contra em nome de aprimorar uma instituição fundamental para o
Estado Democrático de Direito - uma conquista fundamental da
Constituição de 1988 -, o nosso Ministério Público, que grandes
serviços tem prestado. Como instituição democrática, viva, que
realmente precisa ser aprimorada, no nosso entendimento, havia
algumas proposições que não caminham no sentido desse
aprimoramento. Entendemos que não se trata de foro privilegiado,
mas convenhamos que é um certo privilégio atribuir-se competência
ao Procurador-Geral de Justiça para abertura de inquérito civil público
contra 1.981 autoridades deste Estado. O Prefeito, o Vereador, o
Presidente da Câmara, o cidadão comum, Diretor de uma fundação
municipal, não teriam essa prerrogativa. Nesse momento, para nós, é
preocupante, pois a sociedade civil cobra muito a transparência do
Poder Legislativo, e, sem dúvida nenhuma, trata-se do mais
transparente dos Poderes da República, e precisamos realmente sê-
lo. Porém, ao se atribuir essa competência ao Procurador-Geral de
Justiça, cria-se um privilégio para essas autoridades, que não são
somente os 77 Deputados desta Casa, são os Secretários de Estado,
o Vice-Governador. No nosso entendimento, essa questão não é
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correta.
Temos verificado muito a participação da sociedade civil nesse

debate. É interessante observar que o debate já tomou dimensão
nacional. Tenho recebido vários “e-mails” de pessoas de São Paulo e
do Rio de Janeiro mencionando isso. O que nos chama a atenção é
que é competência desta Casa fazer a legislação, votar a lei, mas
temos de tomar cuidado, pois, quando se trata de legislarmos, por
exemplo, sobre as reformas administrativas, sobre o choque de
gestão de terceira geração que estão em curso em Minas Gerais hoje,
esta Casa transfere essa competência para o Chefe do Executivo, por
meio de leis delegadas, mas quando se trata de legislar sobre alguns
benefícios que nos favorecerão, esta Casa tem a devida diligência.
Não podemos concordar com isso.

Segundo aspecto: no que diz respeito à melhoria do Ministério
Público, entendemos que o projeto deva partir dele. E, no momento de
tramitação, quando aquele órgão apresentou o projeto, com a
proposta da gratificação, ele próprio pediu sua retirada, o que, no meu
entendimento, já era uma sinalização de que estava disposto a rever
suas posições e, quem sabe, apresentar um outro projeto com o
conteúdo diferente. Esse meu entendimento é corroborado pelo
posicionamento que ouvi hoje do Procurador-Geral de Justiça, o Dr.
Jarbas Soares, que manifestou que, quanto à transparência, às
publicações do andamento dos inquéritos e dos números dos
inquéritos civis, à abertura de uma página da internet para o
acompanhamento e à agilidade de andamento dos processos, o
Ministério Público mostrou interesse de apresentar um novo projeto ou
de aprimorar a instituição por meio de suas próprias resoluções
administrativas. Esse é o caminho. Não podemos ferir a iniciativa
privativa do Ministério Público para essa legislação. Por isso, durante
a tramitação do projeto nesta Casa, votamos contrariamente ao seu
conteúdo.

E, no nosso entendimento, o veto do Sr. Governador do Estado vem
ao encontro do posicionamento da Bancada do PT e do PCdoB, ou
seja, o ilustre Governador acompanhou o posicionamento da Bancada
do PT e do PCdoB e, especialmente, o clamor das urnas, das ruas, da
sociedade civil organizada, das organizações de classe do Ministério
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Público. A meu ver, o Governador Aécio Neves, ao opor veto ao
Projeto de Lei Complementar nº 17, agiu de forma correta e merece o
nosso apoio. Por isso iremos acompanhá-lo, mantendo seu veto nesta
Casa.

Mas há algo que me preocupa. Na vida pública, é fundamental a
transparência. Nós que exercemos cargos públicos estamos sob a
égide da transparência e publicidade com maior ênfase que um
cidadão comum. Já dizia um antigo ditado romano: “À mulher de
César não basta ser honesta, tem de demonstrar que é honesta”.
Estou dizendo isso hoje porque o Sr. Governador tomou uma posição
correta ao vetar o projeto, e considero essa posição política. Aí vem a
seguinte consideração: como o Governador goza de um amplo
prestígio nesta Casa e tem uma ampla base de sustentação, com
grandes Líderes - Deputados e Deputadas desta Casa -, a sociedade
civil espera que essa base o acompanhe, sob pena de entrarmos em
uma profunda contradição no Plenário; sob pena, como se diz no
popular, de jogar para a platéia. Se ele goza de uma grande maioria
nesta Casa, espera-se que o veto seja mantido e que as bancadas,
especialmente do PSDB e da base de sustentação, acompanhem-no.

Isso é fundamental. A sociedade civil tem de conhecer muito
claramente o posicionamento político da maioria política que governa
este Estado. E o Sr. Governador já vetou. Então vamos esperar que
sua base aliada o acompanhe. E não me venham falar em respeito à
autonomia dos Poderes. Compreendo perfeitamente essa autonomia
e eu a respeito.

No Estado Democrático de Direito, a autonomia dos Poderes é
essencial, mas, hoje, todos os posicionamentos adotados pelo grande
líder que governa Minas Gerais foram acompanhados por sua base
nesta Casa. Por que seria diferente? Que leitura a sociedade civil fará
lá fora, se esse veto for derrubado pela base aliada do nosso querido
Governador Aécio Neves? Essa pergunta não nos quer calar. Acredito
que, sem dúvida, a base aliada, assim como a Bancada do PT e do
PCdoB, manterá o veto. Acredito que a base aliada nos acompanhará,
assim como o Governador já nos acompanhou.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Carlin
Moura, conterrâneo, parlamentar que representa o Vale do Suaçuí, no
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Centro Leste mineiro, mesma região que eu represento.
Primeiramente, agradeço-lhe o aparte.

No meu entendimento, V. Exa. está um pouquinho equivocado.
Quando o Plenário desta Casa discute projetos que dizem respeito às
políticas públicas do Poder Executivo, que serão implementadas ou
não, dependendo da consciência da maioria dos parlamentares, nas
diversas regiões do nosso Estado, para termos um efeito direto na
vida do cidadão mineiro, a grande maioria dos parlamentares desta
Casa têm seguido, quase que de forma unânime, as posições do
governo do Estado. Por quê? Porque os quatro anos do primeiro
mandato já provaram que as diversas políticas públicas
implementadas pelo governo do Estado têm sido acertadas. O salto
de qualidade que o Estado de Minas Gerais deu, nos últimos quatro
anos, foi extraordinário. Tanto é que o governo de Minas conta hoje
com o Choque de Gestão, com programas implementados em todas
as áreas. Cito a área de transporte da nossa região, o Pró-Acesso,
que a região tanto tem comemorado, mesmo a cidade de V. Exa.,
Virgolândia, sem falar em outros programas. Quando tratamos de
políticas públicas voltadas diretamente para melhorar a qualidade de
vida do cidadão mineiro, os parlamentares têm, na sua grande
maioria, votado com o governo.

No caso do projeto originado no Ministério Público e que tem trazido
discussões acaloradas ao Plenário desta Casa - a imprensa utilizou-se
dessa matéria durante, praticamente, todo o último mês -, posso dizer
a V. Exa. que o Governador fez aquilo que lhe coube realizar. O
Governador tem o poder constitucional de vetar ou sancionar uma
matéria aprovada por esta Casa. E ele definiu, no seu íntimo, vetar
integralmente aquele projeto de lei.

Quando tratamos de instituições, neste caso, principalmente, a
Assembléia precisa ser independente. O Líder da nossa bancada,
Deputado Jayro Lessa, não se encontra aqui. Porém, penso que
posso falar em nome da nossa Bancada, que está trabalhando para
que o Poder Legislativo mostre a sua independência, a sua autonomia
e, acima de tudo, imparcialidade. Estamos tratando do assunto
referente ao Ministério Público com total imparcialidade, deixando de
lado posições pessoais, situações constrangedoras que, de forma
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injusta, foram criadas por Promotores no interior, com diversos
agentes políticos ligados aos nossos pares.

Vou terminar, Deputado Carlin Moura, porque sei que estou
ultrapassando o tempo. Temos consciência de que, em matéria de
políticas públicas para o Estado, devemos seguir o governo, já que, na
grande maioria delas, para não dizer na sua totalidade, ele tem
acertado. Quanto a questões de instituições e de abusos cometidos
por algumas delas - por que não por uma instituição? -, temos de dar
um basta. É por isso que prego, neste caso, a independência total do
Legislativo. Tenho a certeza de que, no momento da votação, irá
mostrar, mais uma vez, a sua independência e a sua imparcialidade.
Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte. Solicito-lhe o prazo
de um minuto para concluir, Sr. Presidente.

Acredito que o Governador já compreendeu a importância do veto.
Essa base, se quiser ser coerente com o posicionamento político do
Governador, sob pena de ser mal-interpretada, acompanhará e
manterá o veto. Considerando-se o posicionamento que os
Promotores têm manifestado, especialmente o Procurador-Geral de
Justiça, o Ministério Público tem sinalizado que está disposto a fazer
seu aprimoramento. Acredito que esta Casa pode, em outro momento,
aprimorar aquela instituição. Não podemos permitir que aquela
instituição, fundamental para o funcionamento do Estado Democrático
de Direito, seja manietada, diminuída nas suas prerrogativas.

Esse é o nosso posicionamento. O PCdoB posiciona-se pela defesa
do Ministério Público. Acompanharemos o veto e esperamos que a
maioria da bancada governista desta Casa acompanhe o
posicionamento político do Governador Aécio Neves, sob pena de ser
mal-interpretada.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe-me de ter extrapolado o
tempo.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, pessoas que nos acompanham das galerias e por meio da
TV Assembléia. Vindo de Montes Claros, Norte de Minas, posso dizer
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que os clamores que lá ouvimos referem-se à questão da segurança,
ou, infelizmente, à falta dela. Em Montes Claros, a violência tem
crescido, apesar das ações realizadas pelo governo do Estado.
Ontem, junto com os Deputados Durval Ângelo e João Leite, visitamos
à Secretaria de Defesa Social. Podemos relatar aqui os investimentos
que o governo de Minas tem feito para melhorar o sistema
penitenciário, dando-lhe condições efetivas de funcionamento.

Em que pese às medidas concretas visando à melhoria dos níveis
de segurança em Montes Claros, não se notou, por meio de pesquisas
e nas ruas, melhora nessa área. Em Minas Gerais, Montes Claros,
que sempre foi a 11ª ou a 12ª cidade no “ranking” de violência, hoje é
a 4ª cidade mais violenta do Estado. Isso se traduz em mais furtos,
roubos, homicídios, latrocínios. Essa situação está apavorando as
famílias de nossa cidade.

Quando falamos em segurança, consideramos que alguns
pressupostos poderiam reduzir o impacto da violência em nosso
Estado. Um deles poderia ser incentivado, considerado pelas
Prefeituras Municipais. As Guardas Municipais, em virtude de uma
questão constitucional, não podem agir diretamente no combate ao
crime; todavia, fazem-no indiretamente, quando cuidam dos bens
municipais, quando, por conseqüência, cuidam das pessoas que
tomam conta desses bens; dessa forma, atuam no combate à
violência.

É importante que cada Município crie sua Guarda Municipal, a fim de
que, em cada cidade, essa Guarda, em comum acordo com as
Polícias Civil e Militar, melhore os níveis de segurança em suas
comunidades. Para incentivarmos a criação das Guardas Municipais
nas cidades, tendo em vista que os Prefeitos muitas vezes alegam
falta de verbas, apresentamos uma emenda ao projeto de lei do ICMS
Solidário, do Deputado Dinis Pinheiro. Desse modo, cada Município
que possua e mantenha sua Guarda Municipal, contará com a
possibilidade de receber, em seu ICMS, 1% a mais. O projeto principal
do ICMS Solidário começará a tramitar agora, e, com ele, a nossa
emenda será analisada. Esperamos contar com o apoio desta Casa, a
fim de que o Município que crie e mantenha Guarda Municipal receba
uma ajuda financeira e, desse modo, possa mantê-la bem.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, na semana passada estivemos em
audiência com o Governador Aécio Neves - a bancada do Norte,
composta por oito Deputados votados mais especificamente na região
do Norte de Minas. Levamos a S. Exa. o projeto do término da
conclusão da Estrada da Produção - uma rodovia de
aproximadamente 150km, e que liga Montes Claros a Jaíba -, que,
quando estiver pronta, permitirá o escoamento da produção de frutas
da região da Jaíba para Montes Claros e de Montes Claros para o
mundo. O Sr. Governador gostou da exposição que fizemos, e trago
aqui o fundamento do que lhe levamos e que o deixou motivado a
viabilizar o que falta da Rodovia da Produção, uma vez que
aproximadamente 63km já estão prontos e faltam apenas 90km para
fazer uma linha reta entre a Jaíba e Montes Claros.

Argumentamos com S. Exa. em cima dos seguintes dados. (- Lê:)
“Entre as obras iniciadas pelo governo do Estado de Minas Gerais

em gestões anteriores e que ainda não foram concluídas, sem dúvida,
a mais importante delas é a chamada Estrada da Produção, idealizada
para permitir o escoamento da produção da região do Projeto Jaíba
em custos mais alentadores para os que produzem frutas naquela
região. Essa ligação, de 150km apenas, irá interligar o Projeto Jaíba
com o segundo entroncamento rodoviário nacional. Atualmente, a
ligação Montes Claros - Jaíba é realizada através dos catetos, por via
de Janaúba. Essa proposta é para uma ligação em linha reta, pela
hipotenusa, visando ao escoamento da gigantesca produção “in
natura” e agroindustrial processada.

A Estrada da Produção já está implantada e pavimentada no
subtrecho entre São Pedro da Garça e Montes Claros, numa extensão
de 63km, dos quais 45km encontram-se pavimentados, sendo que
cerca de 20km até São Pedro da Garça estão implantados, com toda
a terraplenagem concluída. Ressente-se, nesse trecho, da falta das
obras-de-arte. Neste momento, a obra contratada está paralisada por
falta de recursos financeiros. O subtrecho de São Pedro da Garça à
Jaíba, com cerca de 90km, percorre a margem esquerda do Rio Verde
Grande, com as mesmas características geotécnicas e geológicas, e
com topografia suave, beneficiando as comunidades de Bom Jardim e
Dinizlândia, encaixando no trevo próximo ao aeródromo daquela
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cidade e atravessando as terras férteis do setentrião mineiro. A cidade
de Jaíba, dividida pelo Rio Verde Grande, foi emancipada há 15 anos,
tornando-se hoje bastante progressista, com previsão de, nos
próximos anos, atingir uma população de 150 mil habitantes,
tornando-se a 2ª mais populosa cidade da região.

O Projeto Jaíba, que engloba os Municípios de Jaíba e Matias
Cardoso, com previsão de irrigar 100.000ha, tornando-se o maior
projeto de irrigação da América Latina, conta hoje com 26.790ha.
Irrigável, nas etapas I e II, de mais 19.322ha, totalizados 46.122ha
irrigáveis, uma área total bruta de 63.000ha, pois aí estão incluídos a
reserva legal, estradas, canais, núcleos urbanos de apoio rural, com
equipamentos mínimos, como escola, posto de saúde, comércio, e
áreas internas, como corredores, áreas ocupadas pela sede,
alojamento e galpões.

Ora, já estão implantados os 63,82% de áreas irrigáveis, já que terá
um total de 67.000ha irrigáveis, sendo que toda a infra-estrutura,
como estações de bombeamento e canais de distribuição de água, já
está concluída. O projeto conta com 850km de estradas, 400km de
canais, três estações de bombeamentos principais, consumindo
recursos de US$480.000.000,00.

O projeto em foco na Jaíba explora culturas como cana-de-açúcar,
banana, limão, manga, maior produção nacional de sementes de
oleícolas, mamão, maracujá, atemóia, coco, abacaxi, pinha, uva,
abóbora, melancia, tomate industrial, cenoura, goiaba, moranga e
café. Os números das áreas plantadas de fruticulturas chegam a
13.200ha, 1.700ha de oleícolas, 1.000ha de café, 21.000ha de cana-
de-açúcar e 2.000ha de tomate industrial.

Temos de observar que, para suprir esse projeto de adubos,
defensivos, tratores e peças, equipamentos de irrigação,
combustíveis, materiais de construção, exige-se boa estrutura de
transportes, elevando bastante o tráfego de caminhões, carretas e
veículos leves na rodovia.

É de sabença geral que o Projeto Jaíba integra uma das 31 metas
do plano estruturador do governo do Estado. Em face dessa
prioridade, Srs. Presidente e Deputados, a iniciativa privada está
investindo altos recursos. Só no segmento de bioenergia estão sendo
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implantadas cinco usinas de álcool de três grupos empresariais e uma
de biodiesel. Somente um dos grupos já detém aproximadamente
60.000ha no projeto e em seu entorno. Está também sendo
implantada moderna fábrica de sucos de frutas de um grupo paulista,
além de várias “park-houses” de processamento de frutas como o
limão e a manga, visando parte da produção à exportação.

Além disso, o Projeto Jaíba, última fronteira agrícola do Sudeste,
está gerando muitos empregos, desde trabalhadores de baixa
qualificação até os de alta qualificação profissional. É que a fruticultura
requer muita mão-de-obra e por isso tem grande impacto social. Se,
em nível de orçamento, podemos considerar, a preços praticados hoje
em rodovia similar, de R$400.000,00 por quilômetro, a implantação e
pavimentação de uma rodovia com essas características, chegamos à
conclusão de que 90km vezes R$400.000,00 necessitarão
aproximadamente de R$36.000.000,00, sendo que, para o projeto de
engenharia, mais R$1.300.000,00, pelos preços hoje praticados pelo
DER de Minas Gerais.

É de ver-se, finalmente, que a Estrada da Produção é a rodovia que
interligará a última fronteira agrícola do Sudeste em condição de
produção durante os 365 dias do ano, alimentando 70 milhões de
brasileiros, tornando ágil o transporte, com economia de 100km por
viagem, já que a produção destina-se aos principais centros
brasileiros, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, interior e
Capital, Vitória, Brasília e Goiânia, como portentosos centros de
distribuição, sendo, portanto, um investimento de retorno imediato.
Essa rodovia estruturante é fundamental para o Projeto Jaíba e toda a
região Norte mineira, constituindo-se sua implantação definitiva hoje,
sem qualquer dúvida, a mais importante decisão política para
alavancar toda a economia da nossa região.”.

Esse ofício foi assinado pelos Deputados que compõem a bancada
do Norte, além da minha pessoa, os Deputados Arlen Santiago, Paulo
Guedes, Carlos Pimenta, Gil Pereira e Ruy Muniz e as Deputadas
Elbe Brandão e Ana Maria Resende.

O Governador Aécio Neves demonstrou muito entusiasmo pelos
números sobre os quais tomou conhecimento e se comprometeu, no
dia seguinte, a levar o assunto à Comissão de Transportes do
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governo. A nossa expectativa é o imediato reinício da reconstrução da
Estrada da Produção e uma nova licitação dos 90km que ainda faltam
entre São Pedro das Garças e a região da Jaíba.

Reputo essa notícia como da maior importância para toda a
população, principalmente da região do Norte de Minas. Posso
ampliar, esse interesse não é somente do Norte de Minas. Minas
Gerais e o Brasil estarão presentes nessa obra, porque haverá um
grande crescimento da economia norte-mineira, que repercutirá
diretamente num grande benefício para a região do Norte de Minas,
para toda Minas Gerais e para o Brasil.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Nobre colega Deputado
Tadeu Leite, cumprimento-o pela defesa intransigente da sua região e
da sua cidade. Quero dizer-lhe que estamos muito juntos, graças a
Deus.

Aproveito a sua fala para registrar a presença em Teófilo Otôni,
amanhã, do Governador Aécio Neves, do Secretário de Estado Márcio
Lacerda, da Secretária Elbe Brandão, da Secretária de Turismo Érica
Drummond, do Presidente do BDMG, do nosso companheiro Jamil
Habib, do Indi, e de outras personalidades do Estado que estarão lá
para debater com a sociedade de Teófilo Otôni os projetos mais
importantes para as regiões Norte e Nordeste de Minas.

Comunico ao povo de Teófilo Otôni que tanto eu como os
Deputados Tadeu Leite, Carlos Pimenta e Ana Maria Resende
estaremos lá para inaugurar a sede da Copanor, a Copasinha,
empresa criada pela Copasa para atender às regiões Norte e
Nordeste de Minas Gerais.

Publicamente, agradeço a V. Exa., Deputado Tadeu Leite, e a toda a
bancada do Norte o apoio dado a este Deputado para que o
Governador decidisse pela sede em Teófilo Otôni. Estamos muito
satisfeitos com a posição da bancada e agradecidos a ela.

Queríamos convidar os demais membros da bancada do Norte para
estarem conosco lá naquela cidade amanhã e, depois, seguiríamos
para Montes Claros, para a grande reunião sobre o ICMS Solidário.

Agradeço o aparte a V. Exa. Fica aqui o convite à bancada que
ajudou Teófilo Otôni a ser sede da Copanor, a nova subsidiária da
Copasa, que cuidará de esgoto e da água tratada de todo o Norte e o
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Nordeste de Minas Gerais.
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Todos ficamos, Deputado Getúlio

Neiva, muito felizes com o crescimento que V. Exa. tem tido em toda
aquela região e que tenha levado a Copanor para a região e para a
cidade de Teófilo Otôni, que é uma cidade que precisa muito do apoio
e da prioridade dos governos.

Integraremos, com muito alegria, a bancada de Deputados que
representarão esta Casa amanhã em Teófilo Otôni. V. Exa. está
convidado para, depois, estar em Montes Claros, para debatermos o
ICMS Solidário, que é uma grande conquista para a maior parte dos
Municípios mineiros, entre os quais a Teófilo Otôni de V. Exa. e a
nossa Montes Claros, entre tantas outras cidades que serão
grandemente beneficiadas com esta alteração que será verificada na
Lei Robin Hood.

Agradeço a V. Exa., ao Sr. Presidente e aos nobres colegas a
atenção. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, telespectadores que acompanham a nossa TV
Assembléia, quero aqui continuar o debate, da tribuna, iniciado pelos
Deputados Lafayette de Andrada e Carlin Moura, com o objetivo de
discutir o veto do Governador à Proposição de Lei Complementar nº
105, que trata exatamente da organização do Ministério Público de
Minas Gerais e dá outras providências.

Continuo esse debate na mesma linha do Deputado Carlin Moura,
do PCdoB. Primeiro, deixando bem clara a posição do PT nessa
matéria. O nosso partido, já na votação do projeto em Plenário, foi
contra o projeto. Agora, votará pela manutenção do veto.

O Governador vetou o projeto - e nossa posição inicial foi votarmos
contra este -, e estaremos aqui para votarmos pela sua manutenção.

Por que votar pela manutenção do veto? Primeiramente, em razão
da natureza polêmica da matéria, que envolve o Ministério Público,
instituição que representa uma conquista da sociedade brasileira;
segundo, porque a matéria não foi devidamente explicitada para a
população, talvez pela forma como o debate foi conduzido na
Assembléia. Concordo com o nobre Deputado Lafayette de Andrada,
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trata-se de uma matéria muito polêmica e que comporta muitos
debates, em que um ator fundamental não foi integrado na discussão,
o próprio Ministério Público.

Acredito que uma lei dessa natureza não teria a legitimidade
suficiente, que deveria ter. Não estou falando em constitucionalidade,
mas em legitimidade perante a opinião pública; por isso considero que
o mais sensato, neste momento, seria a Assembléia manter o veto e,
imediatamente, por um fórum técnico realizado por esta Casa,
juntamente com os parceiros - o Executivo, o Ministério Público, a
OAB, a sociedade -, discutir a transparência e a agilidade do
Ministério Público. Não vejo nenhum problema nem falta de
competência da Assembléia para também integrar esse debate.

Abrirei aqui um parêntese. Vou fazê-lo novamente e já o fiz ontem.
Queria prestar minha solidariedade ao Presidente da Assembléia,
Deputado Alberto Pinto Coelho, em vista de um comentário publicado
pela imprensa, de uma liderança nacional do Ministério Público, que
acentuou a coragem do Governador em vetar o projeto e a falta de
coragem do Presidente desta Casa em deixar o projeto ser votado. O
Presidente da Assembléia, cumprindo suas prerrogativas, tem o dever
de colocar os projetos em votação, e um requerimento foi votado aqui.
Houve uma decisão soberana do Plenário, contra a qual fui contra,
pois acho que não deveríamos tê-lo votado; todavia a maioria quis a
votação.

Deputadas e Deputados, quero levantar essa questão para V. Exas.,
pois uma fala dessa natureza hoje opõe o Executivo e a Assembléia.
Isso é notório pelas manchetes, como se o projeto beneficiasse
apenas os Deputados. Quero lembrar aos telespectadores que o
projeto pode beneficiar, na visão de muitos, 1.981 autoridades, até
mesmo os Secretários Estaduais.

É importante que o veto do Governador tenha conseqüência política,
e a conseqüência política da posição do Governador é a manutenção
do veto nesta Casa, onde ele tem ampla maioria. O Governador pode
fazer valer a sua opinião, articulando as principais Lideranças desta
Assembléia. O Governador, nas razões do veto, levanta que “algumas
matérias poderiam ser tratadas pelo próprio Ministério Público, que
algumas matérias criam diferenciação entre magistratura e Ministério
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Público, que algumas matérias dependeriam de uma lei nacional, que
algumas matérias não seriam benéficas ao interesse público”.

E aí discordo do Deputado Gustavo Valadares de que a base do
governo só apóia o governo em políticas públicas. Se o Governador
acha que há um projeto na Assembléia, vetado, que fere o interesse
público, a responsabilidade política recomenda uma articulação da
base política do Governador para manter o veto.

O Deputado André Quintão - O PT e o PCdoB estão à disposição da
base do governo para manter esse veto; mas, para mantê-lo em uma
perspectiva não de derrota da Assembléia, mas em uma perspectiva
de reconhecer que faltou amadurecimento no processo de debate.

Antes de conceder aparte ao Deputado Lafayette de Andrada, quero
registrar - e gosto de registrar as coisas como de fato realmente o são
- que há alguns pontos do projeto que são interessantes e podem ser
benéficos. É importante dar publicidade aos TACs. Até porque quando
se ajusta uma conduta - e veja, Deputado Bráulio Braz, foi feito um
TAC para o acidente da Rio Pomba, em Miraí e Muriaé. É importante
que a sociedade, as famílias, os agricultores e seus familiares saibam
dos TACs para que façam o acompanhamento, porque, se não, a
conduta, na prática, pode não ser ajustada. Se não se souber o
conteúdo do termo, como se poderá exercer o controle social?

É importante o prazo, a agilidade e o acompanhamento eletrônico.
Até porque a maioria do Ministério Público é integrada por gente séria,
competente e comprometida com o interesse público, e tenho um
respeito imenso pelo Procurador-Geral, Dr. Jarbas Soares, e por toda
a sua equipe; são gente séria e digna.

Acredito que o Ministério Público poderia integrar e enriquecer esse
debate. A posição conseqüente, não espremida na parede nem com
atribuições como essa dirigida ao nobre Presidente da Assembléia, a
qual repudio, mas uma posição de sensatez diante da polêmica, e a
manter o veto e reabrir imediatamente essa possibilidade.
Ganharíamos todos.

Elogio, sim, a postura do Governador, que manteve a posição, aliás
que é nossa, de manter o veto ao projeto. Mas seria bom que essa
medida do Governador tivesse repercussão na sua base política na
Assembléia. Até porque, volto a dizer, os Secretários de Estado
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também serão beneficiados. A sociedade não pode ter dúvida de que
de fato há um interesse real pela manutenção do veto.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado André
Quintão, agradeço o aparte para divergir de alguns pontos do seu
entendimento. V. Exa. concorda, como de fato concordou da tribuna,
em que existem elementos importantes no projeto: a transparência, a
eficiência e a publicidade, que todos aplaudimos. V. Exa. também
acha que deve haver maior debate, aliás chamando o próprio
Ministério Público e outros entes interessados na questão, para se
fazer um amplo debate.

V. Exa. sugere que deveríamos manter o veto e que depois
poderíamos abrir uma grande discussão sobre o tema. Eu tenho uma
visão e um posicionamento diferentes. V. Exa. concorda em que
vários elementos que estão contidos aqui são benéficos e
interessantes. A minha posição é semelhante, mas divirjo na seguinte
questão: vamos derrubar o veto para que esses elementos
interessantes estejam contidos em lei e passem a vigorar.

Quando esses pontos interessantes passassem a vigorar,
poderíamos realizar um grande seminário e um grande debate para
ver em que mais poderíamos aperfeiçoá-lo ou retroagir, mas
garantindo que esses elementos que são bons já estivessem
consignados em lei.

Quanto à questão do Governador Aécio Neves, não tenho
procuração do Governador, mas digo, como Deputado da base do
governo, que S. Exa. em momento algum colocou posição partidária
contra esse veto. Na verdade, esse projeto teve origem do Ministério
Público e recebeu várias emendas deste Parlamento. Ele, como
Governador, se posicionou da seguinte maneira: “De modo geral, as
emendas são boas, mas não devem ser tratadas por meio de lei
complementar”, o que enrijeceria demais. Mas não entraremos nessa
discussão. Quando S. Exa. fala que é contrário ao interesse público, é
porque, legalmente, o Governador só pode vetar algum assunto que
seja inconstitucional ou contrário ao interesse público.

E ele não viu inconstitucionalidade alguma, mas, como a sua opinião
é que essa matéria não deve ser tratada por lei complementar,
considera-a contrária ao interesse público, razão pela qual a vetou.
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Mas em momento algum quis entrar nessa discussão, quis estender
nem intrometer-se aqui dentro; ao contrário, deixou a Assembléia
muito à vontade para discutir esse tema - e é isso o que estamos
fazendo aqui.

No que se refere à legitimidade, todos nós a temos a partir do
momento em que fomos eleitos. Fomos eleitos para legislar e,
baseados nesse princípio medular, temos a legitimidade do início ao
fim do nosso mandato. É para isso que estamos aqui. A legitimidade
pode diminuir ou não, em vista do que a imprensa publicar? E se a
imprensa apenas nos elogiasse? Estaríamos legitimados? Essa tese
não deve prosperar. Estamos legitimados, sim, pelo voto, consagrado
nas urnas pelo povo mineiro. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Inicialmente,
cumprimento V. Exa. por suas ponderações e por reconhecer, assim
como eu, que há emendas e aspectos extremamente importantes
nesse projeto, permitindo maior transparência e dando ao Ministério
Público o que acreditamos ser o seu grande significado. Esse órgão
não é apenas o grande guardião das leis, mas o promotor da Justiça
e, certamente, peça fundamental no Estado Democrático de Direito. É
preciso que tenha transparência e controle social, algo que parece
natural e inerente a sua natureza, mas que não está na lei.

V. Exa. se referiu aos termos de ajustamento de conduta. Esse não
é um documento público? Sim, mas a lei não prevê que se dê
publicidade a ele - publicidade não no sentido da propaganda, mas de
ser publicado no diário oficial, para que todo cidadão tenha
conhecimento a seu respeito e, de forma natural, acompanhe e faça
cobranças, para que efetivamente produza seus efeitos, dando até
certo apoio ao Ministério Público no cumprimento da sua missão,
sempre extremamente importante para a sociedade. É óbvio que
outras situações também existem.

Quero dizer que tenho de discordar de V. Exa. Ouvi o nobre
Deputado Sávio Souza Cruz dizendo à imprensa que o Governador é
que deveria tomar... Ele quase disse isso. Se não disse, indicou, de
alguma maneira, que, se o Governador vetou o projeto, deveria
colocar toda a sua base para garantir sua manutenção. Vejam bem:
ao tomar essa decisão, o Executivo reconhece que o Legislativo é
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soberano e absoluto na sua independência. Mas ele já contribui.
Como elemento da base de governo, eu disse desde o primeiro
momento: se a Advocacia-Geral do Estado - somos uma Casa
política, e não eminentemente jurídica - e o Governador, por meio de
sua justificativa, mostrar-nos que o projeto é inconstitucional, devemos
acompanhá-los e manter o veto. Não tenho dificuldades quanto a isso.
Se verificarmos que não há vício de inconstitucionalidade, o projeto é
bom para a sociedade e garante transparência ao Ministério Público,
devemos derrubar o veto.

Juntos, a base de governo e o PT já derrubaram vetos do
Governador a projetos de lei de Deputados colegas nossos - se não
me falha a memória, de um Deputado do PT, aliás, de V. Exa. De fato,
foi um projeto de sua autoria, de boa qualidade. No primeiro momento,
o Palácio entendeu que o projeto poderia ter algum vício de
inconstitucionalidade e o vetou, mas, analisando-o novamente, esta
Casa percebeu que não havia erro na proposta e derrubou o veto,
sem nenhum tipo de desgaste em relação ao governo. E é isso o que
ocorrerá agora. Tenho um respeito enorme pelo Governador, e é
justamente agora que meu respeito cresce, porque ele está agindo
como grande estadista: tomou a decisão que entendia ser acertada.
Acho que contribuirá para esta Casa e concordo com V. Exa. quanto
ao fato de que há aspectos extremamente importantes e, nesse caso,
de que não temos de ter constrangimento de derrubar o veto naquilo
que é bom para a sociedade.

Também concordo que seria muito saudável um debate mais
profundo, até para acabar com esse estigma de que se está criando
foro privilegiado. Sou absolutamente contra qualquer privilégio,
qualquer foro privilegiado, qualquer tipo de mordaça ou coisa que o
valha. Isso deve ser debatido com clareza e transparência. Quando
alguém escreve no jornal ou afirma que é privilégio, não significa que
necessariamente seja privilégio. É preciso debater essa questão com
clareza.

O que for inconstitucional ou que representar privilégio deve ser
derrubado, não pode prosperar; todavia, isso não serve para o que for
para dar maior transparência. Creio que há muitas oportunidades de
aprimorar o Ministério Público. Não podemos intimidar-nos e devemos
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estar unidos e votar pelo aperfeiçoamento dessa importante
instituição. Obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte) - Deputado André
Quintão, V. Exa. sabe do respeito e da admiração que tenho por V.
Exa. desde os tempos em que fomos colegas na Câmara Municipal de
Belo Horizonte, e essa admiração é sempre crescente. A sua posição
é absolutamente coerente.

Nós, que vivemos todo esse processo na Assembléia Legislativa,
sabemos que há uma grande hipocrisia. Todo esse processo foi
conduzido na Assembléia Legislativa pelos atores, pelos
parlamentares mais próximos ao governo do Estado. A coleta de
emendas que vieram prontas do próprio Executivo, em papel sem
timbre, com o nome do Deputado em branco, para serem colhidas as
assinaturas para os Deputados apresentarem as emendas de seu
interesse. E agora vem o veto.

Creio que a sociedade mineira tem o direito de saber qual é a
verdadeira posição do governo em relação ao Projeto de Lei
Complementar nº 17. Lembro a V. Exa. e aos companheiros da
Oposição nesta Casa que o processo de votação de veto se dá, por
força do Regimento, pelo processo secreto. A necessidade de votos
não é de quem quer manter o veto. Quem precisa dos votos é quem
quer derrubar os vetos.

Informo publicamente a V. Exa. - e sugiro que isso se estenda aos
companheiros do PT e ao PCdoB - que a minha posição será estar
presente e não votar para deixar claro que o meu voto não contribuiu
para a derrubada do veto. Se todos os companheiros do PT e do
PCdoB fizerem isso, ficará claro para a sociedade de Minas que o
mesmo governo que veta é o que derruba o veto. E o julgamento não
compete a mim nem a V. Exa., mas à opinião pública de Minas
Gerais. Na verdade, a opinião pública de Minas Gerais julgará a
verdadeira posição do governo do Estado frente ao Projeto de Lei
Complementar nº 17 não pelo que é dito, mas pelo que é feito.

É verdade que, em outros momentos, aqui foram derrubados vetos,
mas, para isso, sempre houve participação, estímulo e a condução
dos agentes que representam o governo nesta Casa. Esta Casa é
talvez a mais subalterna do País, e esta legislatura é, com certeza, a
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mais sabuja, a mais descaracterizada da história do Estado de Minas
Gerais. Ela jamais faria nada contra o governo do Estado, nada na
contramão do interesse do governo, e isso precisa ficar claro para o
povo de Minas Gerais.

Se nós, que temos compromisso com o interesse público, com o
Ministério Público, adotarmos essa posição em conjunto, ou seja,
estarmos aqui e não votarmos, poderemos mostrar à opinião pública
que o mesmo governo que veta é o que dá quórum e dá os votos para
derrubar o veto.

Portanto, estendo esse convite a V. Exa. e aproveito o seu aparte,
que muito me honra, para deixar pública a minha posição de estar
presente e não votar para que, amanhã, quinta-feira, dia programado
para o veto cair, não fique nenhuma sombra de dúvida, já que o voto é
secreto. Obrigado.

O Deputado André Quintão - Agradeço a V. Exa. e registro que a
admiração é recíproca e só aumenta desde os tempos da Câmara
Municipal. Essa sugestão já foi feita diretamente à Deputada Elisa
Costa, nossa Líder.

Sr. Presidente, agradeço o tempo e levanto essa preocupação para
debates futuros no que diz respeito à imagem e ao papel que a
Assembléia Legislativa pode cumprir.

Muitas vezes sinto que a Assembléia é hoje a instituição mais
desprotegida na correlação de forças em Minas Gerais. Acima de
qualquer interesse de partido ou de governo, precisamos fazer esse
debate. Era essa a preocupação que gostaria de deixar.

Apenas para responder ao Deputado Lafayette de Andrada, gostaria
de dizer que todos nós temos legitimidade. Aliás, essa foi a minha
primeira frase dita, inclusive para discutir questões do Ministério
Público. No entanto, uma lei feita com mais debates e mais
participação popular tem maior legitimidade e adesão por parte da
sociedade. É justamente isso que faltou nesse processo e que não
podemos agora recuperar, com a manutenção do veto e com a
elaboração, junto ao Ministério Público, de regras que possam
determinar com mais agilidade e transparência o seu funcionamento.

Gostaria ainda de registrar o meu respeito às diferentes posições
dos Deputados e Deputadas desta Casa. Respeito e acho muito
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perigosa essa divisão que está sendo feita na sociedade brasileira:
aqui é o mal, e lá fora é o bem. Esse debate deve ser feito, visto que,
muitas vezes, a posição desta Casa coincide com o interesse do
Executivo.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Esgotada a hora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,
com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei nº 1.246/2007, do
Governador do Estado, ao Projeto de Lei nº 1.222/2007, do Deputado
Arlen Santiago, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 8 de agosto de 2007.
José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Cultura - aprovação, na
16ª Reunião Ordinária, em 7/8/2007, dos Projetos de Lei nºs 143 e
1.231/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.239/2007, do
Deputado Dinis Pinheiro, e 1.318/2007, do Deputado Sebastião Costa,
e do Requerimento nº 894/2007, do Deputado Eros Biondini (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso XIII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Weliton Prado solicitando a anexação
do Projeto de Lei nº 1.262/2007 ao Projeto de Lei nº 1.217/2007; e,
nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados João Leite e outros solicitando a
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convocação de reunião especial para comemorar o Dia do Profissional
de Educação Física, Lafayette de Andrada e outros solicitando a
convocação de reunião especial para homenagear o Instituto Histórico
e Geográfico de Minas Gerais pelo transcurso do seu centenário de
fundação; e Fábio Avelar e outros solicitando a convocação de
reunião especial para homenagear a Construtora Caparaó S.A.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo
Guedes solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente nas galerias e todos os que nos
acompanham pela TV Assembléia. A pesquisa Datafolha publicada
nesse final de semana confirma a alta popularidade do Presidente
Lula; confirma que a maioria do povo brasileiro acredita em seu
governo e o aprova.

Ela vem confirmar também que a crise aérea não afetou em nada a
popularidade do Presidente Lula, apesar do esforço anormal de
setores da imprensa, da Oposição e da elite brasileira. A mesma elite,
que, há 500 anos, mandou neste país e se enriqueceu com benefícios
adquiridos de várias formas, sempre pendurada nas mordomias do
governo, quer agora, a qualquer preço, culpar o governo do
Presidente Lula, culpar o Partido dos Trabalhadores, por tudo o que
acontece de ruim no País. Esqueceram-se de que governaram o País
por mais de 500 anos; esqueceram-se de que, há oito anos, tivemos
aqui uma crise muito maior, que não afetou apenas os 8% da
população que anda de avião, mas 100% dos brasileiros: o apagão
elétrico da era FHC e seus aliados.

Esses setores querem agora se aproveitar dos problemas do setor
aéreo, do acidente com o jato da TAM e da dor de dezenas de
famílias, para tirar proveito político, tentando arranhar a imagem do
Presidente e atrapalhar o desenvolvimento do Brasil e o sucesso do
seu governo. Querem até mesmo parar o País, parar o Programa de
Aceleração do Crescimento; querem parar a verdadeira distribuição de
renda, feita, pela primeira vez na história deste país, pelo Presidente
Lula, com os programas sociais. Chega a ser cômica a vontade e a
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forma raivosa de se fazer oposição ao nosso governo. É
impressionante: mesmo depois de já termos ouvido as gravações e de
já estar provado que o acidente aconteceu por falha mecânica, o
assunto não sai das televisões, dos telejornais e das páginas de
jornais.

Mas o povo brasileiro é um povo sábio e inteligente, e a grande
maioria das pessoas está tendo, pela primeira vez na história deste
país, oportunidades em vários setores. É por isso que a popularidade
do Presidente não cai. E não vai cair mesmo, porque, daqui para a
frente, o governo do nosso Presidente Lula vai derrubar o mito em que
sempre se acreditou neste país de que o segundo mandato é sempre
pior. Foi assim nos governos de Fernando Henrique, de alguns
Prefeitos e Governadores, mas não será assim no governo do
Presidente Lula.

Sem dúvida, o segundo mandato do Presidente Lula será o melhor
para a história do País. Os números comprovam isso. Nunca se gerou
tanto emprego com carteira assinada na história do País e nunca
tivemos tantos jovens cursando faculdades gratuitas, o que ocorre por
meio do ProUni. Hoje, filho de empregada, de trabalhador rural, de
professor do interior, de servente escolar, de pedreiro, de marceneiro,
enfim, de qualquer profissão pode ter acesso à faculdade gratuita por
meio do ProUni. Foi também no governo do Presidente Lula que, pela
primeira vez na história, os trabalhadores rurais puderam entrar no
banco para fazer empréstimos por meio do Pronaf. A economia do
País também está mudando por meio da agricultura familiar.

É com os programas sociais - Bolsa-Família, Bolsa-Escola e tantos
outros - que estamos acabando com a fome que impera neste país.
Não adianta as grandes redes de televisão e alguns jornais e revistas
quererem provar o contrário, porque é o povo, que recebe o benefício,
que faz a comparação. É fácil comparar o governo do Presidente Lula
ao do Fernando Henrique, do PSDB e do PFL. Os números do
governo do Presidente Lula surram em todos os quesitos o governo
passado: a economia cresce como nunca; o País ganhou respeito
internacional; e o povo brasileiro se orgulha do seu Presidente.

Portanto, ocupamos este espaço para agradecer ao Presidente Lula,
ao PT e ao povo brasileiro, que tem dado o crédito necessário ao
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nosso Presidente, contrariando a elite raivosa, que sempre usurpou o
poder, para favorecimento próprio, e que quer, a qualquer custo,
denegrir a imagem do País, do governo do Presidente Lula.

O governo do Presidente Lula está mudando o País, está rompendo
com as tradições elitistas, clientelistas e patrimonialistas, que se
privilegiaram do Estado e concentraram a riqueza e o conhecimento
nas mãos de poucos. É contra isso que essa elite raivosa, que sempre
se privilegiou dos benefícios públicos, está querendo ir às ruas.

Nesse final de semana, essa mesma elite chamou o povo às ruas
para participar do movimento “Cansei”, e quebraram a cara. Não
apareceu ninguém para manifestar-se contra o nosso governo. Havia
meia dúzia de gatos-pingados em São Paulo, Belo Horizonte e
Brasília. O movimento foi ridicularizado.

Tenho a certeza de que o povo brasileiro está cansado dessa elite
que se perpetuou no poder por anos e anos e agora, diante de
qualquer problema, até quando acontece uma catástrofe ou um
acidente, quer colocar a culpa no Presidente.

A opinião pública brasileira já não aceita esse tipo de manobras. Foi
assim que ocorreu nas eleições, Deputada Elisa Costa. Essa elite
raivosa, que controla os meios de comunicação no Brasil, tentou a
todo o custo atrapalhar a reeleição do Presidente Lula. Mas o povo
brasileiro, experiente, que pela primeira vez está tendo a oportunidade
de participar de um governo democrático, foi firme e, com maioria
esmagadora, reelegeu o Presidente Lula, cuja popularidade cresce a
cada dia.

Gostaria de parabenizar o Presidente Lula e o PT, pela forma firme
como vêm fazendo uma administração realmente digna, social e
compreendida por todos os brasileiros. Mesmo com todo esse
aparato, o “Datafolha”, nesse final de semana, confirmou que nada
disso arranhou a popularidade do Presidente.

Quero ainda aproveitar esta oportunidade para juntar-me à bancada
do Norte e a todos os Deputados desta Casa que defendem o ICMS
Solidário, o qual será tema de várias audiências públicas, a começar
nesta sexta-feira, em Montes Claros. Será uma decisão desta Casa,
para que pelo menos possamos amenizar as diferenças estrondosas
da distribuição de renda que há em nosso Estado.



288

Deputada Elisa Costa, só para se ter uma idéia de como é gritante a
distribuição do ICMS em Minas Gerais, apenas Betim arrecada mais
ICMS do que as 93 cidades do Norte de Minas, o Jequitinhonha e o
Mucuri juntos. São quase 50% do Estado em extensão territorial, mais
de 6 milhões de habitantes que vivem nessas três regiões. Temos
apenas uma cidade na Região Metropolitana arrecadando o ICMS que
corresponde a toda a extensão geográfica que compreende quase
200 Municípios. Esse tipo de realidade não pode continuar. Então,
gostaria de parabenizar todos os companheiros Deputados que estão
à frente do ICMS Solidário. Vamos realizar esse movimento.

Aproveito a oportunidade para convocar todas as lideranças políticas
do Norte de Minas, Prefeitos, Vereadores, representantes de classes,
para participarem dessa audiência pública sexta-feira, às 13 horas, na
Sociedade Rural, em Montes Claros.

Quero ainda, mais uma vez, cobrar das autoridades do Estado,
como fez o Deputado Luiz Tadeu Leite antes de mim, uma resposta
mais enérgica sobre a questão da segurança pública no Norte de
Minas. Não só em Montes Claros, mas também nas cidades que
fazem fronteira com o Estado da Bahia, especialmente Manga e
Montalvânia, que se encontram sem nenhuma infra-estrutura estadual
no que se refere à segurança pública. Temos apenas dois Detetives e
apenas 10 policiais na sede da Comarca de Manga para atender a
oito Municípios. Já falei sobre esse tema diversas vezes e volto a
cobrar. Na semana passada, em reunião com a bancada do Norte,
estivemos com o Governador e cobrei isso dele, que me disse que iria
conversar com as forças de segurança para verificar o que poderia ser
feito. Esperamos que as forças de segurança do Estado tomem as
medidas necessárias para resolver os problemas de segurança no
Norte de Minas, que se agravam a cada dia. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa

Costa solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 15
minutos. Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Gostaria de cumprimentar a Mesa, as
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Deputadas e os Deputados presentes no Plenário, todos que nos
acompanham pela TV Assembléia e os servidores desta Casa. Quero
rapidamente abordar dois temas: o primeiro trata de uma posição
refletida em relação à crise aérea e suas causas estruturais - e quero
expor mais uma vez a posição da Bancada do PT e do PCdoB.
Ouvimos muitas falas na Assembléia, algumas, no meu entendimento,
apressadas, mas quero deixar aqui uma reflexão bem rápida sobre o
nosso posicionamento frente ao tema. (- Lê:)

“Passados os momentos mais agudos de dor e perplexidade com o
acidente que vitimou 199 pessoas em São Paulo, Aeroporto de
Congonhas, as razões estruturais começam a aparecer, em meio aos
fortes indícios das causas específicas, que também já emergem das
investigações.

Separamos as causas estruturais daquelas específicas, exatamente
para não darmos um tratamento irresponsável e unilateral ao trágico
acidente e à chamada crise aérea. Como bem alertaram as
autoridades aeronáuticas, o tratamento leigo e imediatista sobre o
acidente em questão só cria dificuldades para a correta elucidação
dos fatos, que tem como objetivo evitar novos acidentes e definir
responsabilidades civis, administrativas e, se houver, criminais. As
responsabilidade políticas, que certamente existem, devem ser
também debatidas de forma madura, em respeito à verdade, às
vítimas, a seus familiares, aos passageiros em geral e ao povo
brasileiro. Este pronunciamento busca abordar essas várias facetas
de um mesmo problema, ou melhor, de dois problemas que se
articulam, mas que têm autonomia e devem ser tratados de forma
separada também.

Das causas específicas. A primeira impressão e as primeiras
manchetes davam conta de derrapagem, aquaplanagem, falta de
ranhuras na pista, etc. Os textos irresponsáveis divulgados na mídia
procuraram apontar o dedo para o governo Lula, para a Infraero, para
a Anac. Afirmações sobre obras supérfluas em aeroportos, em
detrimento de obras nas pistas e da compra de equipamentos,
povoaram as páginas dos jornais, programas de rádio e televisões,
além da internet. A partidarização não tardou a aparecer. O legítimo
desabafo dos parentes das vítimas foi usado politicamente, e a
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sucessão de políticos especialistas e jornalistas especialistas em
desastres aeronáuticos cansou, muitas vezes, nossos ouvidos e
olhos.

Enfim, como alertaram os verdadeiros especialistas, as causas de
um acidente desse tipo são múltiplas e devem ser hierarquizadas,
mesmo dentro de suas configurações específicas e gerais. Agora, as
supostas falhas na pista de pouso, a falta das ranhuras, as poças de
água, a inexistente aquaplanagem e a inexistente derrapagem do
avião nem sequer são citadas, até mesmo como causas secundárias
do acidente.

Na imprensa escrita, o assunto já saiu dos primeiros cadernos para
outros que tratam do cotidiano. A razão é muito óbvia: as primeiras
informações das caixas-pretas, a entrada em cena de especialistas
nacionais e internacionais, a memória de outros acidentes com o
mesmo tipo de aeronave e as informações sobre a manutenção
daquele avião, especificamente, além da pressão das empresas que
operam com o máximo de sua capacidade instalada, colocam o
debate no seu devido lugar.

As razões específicas são pelo menos essas, sem prejuízo de
outras que podem aparecer: reversos e manetes em posição irregular,
falha eletrônica e mecânica, manutenção deficiente, estresse e outros
motivos também.

A experiência sugere muita prudência. Mesmo com essas
informações, é prematuro acusar A ou B ou C pelo trágico ocorrido.

Das causas estruturais, em pronunciamento no Senado da
República, o Senador Aloízio Mercadante resgatou a verdade dos
fatos estruturais. Em 1990, o Aeroporto de Congonhas já era o mais
movimentado do Brasil. A intensa urbanização em seu entorno data
de cerca de 40 anos. De 1999 a 2003, o Brasil enfrentou uma forte
retração da aviação civil, em conseqüência da desvalorização do real,
já que as companhias tinham muito mais dívidas em dólares e
praticavam seus preços internos em reais. Isso consolidou a quebra
da Vasp, da Transbrasil e aprofundou a crise da Varig, empresas que
vinham de fortes prejuízos com os fracassados planos econômicos de
governos anteriores. Ou seja, a crise aérea não se manifestou no final
da década de 90 por razões bem conhecidas.
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Com a estabilização da economia, a queda do dólar e a retomada do
crescimento, tivemos a recuperação do setor civil aéreo. Some-se a
isso a demanda reprimida no período anterior ao governo Lula. Nos
últimos anos houve um aumento de 43% na taxa de embarques e
desembarques no País. Só o crescimento, em 2006, foi da ordem de
12,2%. A previsão para 2007 é de 17,5%.

Ora, o planejamento que se espera para um crescimento desse tipo
implica, realmente, obras, ter um planejamento a médio e longo prazo,
comprometimento dos Estados e do governo federal.”

No nosso entendimento, com todas essas informações, neste
momento tudo tem de ser tratado com tranqüilidade, serenidade e,
principalmente, com a certeza e a convicção de que avaliações
imediatistas não devem fazer parte de uma oposição a nível nacional.
Tudo isso pode levar a um comportamento inconseqüente. Deve, sim,
fazer avaliações com uma reflexão muito mais aprofundada dos
dados.

Ao contrário dos que tentam passar como sintomas da crise aérea,
os acidentes com o avião da empresa Gol e o recente acidente com a
TAM, que têm causas específicas, estruturais, temos de concluir que
essa situação deve ter uma reflexão muito mais aprofundada e
detalhada. Chamam-na de falha de projeto somada a falhas humanas,
operação da aeronave ou falha dos próprios equipamentos.

Essa reflexão não trará de volta os entes queridos perdidos pelas
famílias, mas avaliações e planejamentos futuros poderão, com
certeza, evitar que tais acidentes aconteçam.

Gostaria de registrar a posição da Bancada do PT em relação a
esse tema, ainda neste tempo e neste momento.

Quero aproveitar também para fazer uma reflexão sobre esse tempo
da Assembléia Legislativa. Há alguns meses debatemos sobre a
relação da Assembléia Legislativa com a sociedade, com o Ministério
Público e com o Poder Executivo. Nestes próximos dias estaremos
diante de uma votação, e quero reafirmar, mais uma vez, a posição já
apresentada pelos Deputados André Quintão, Carlin Moura, do
PCdoB, Paulo Guedes e outros Deputados que se posicionaram na
nossa bancada, em Plenário, em relação a esse tema que continua
polêmico.
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Acredito que nem mesmo a votação que acontecerá nos próximos
dias finalizará o debate que esta Assembléia deve fazer com a
sociedade. Estamos discutindo funções e papéis de instituições, do
Legislativo, do Executivo, da sociedade e, principalmente, do
Ministério Público. Gostaria de reafirmar aqui, desde o primeiro
momento, a posição da Bancada do Partido dos Trabalhadores em
relação ao projeto, que foi aqui acrescido de um conjunto de emendas
que para nós traz três problemas estruturais graves. O primeiro diz
respeito às atribuições fundamentais do Ministério Público. De fato é
preciso estabelecer uma relação com a sociedade, uma relação de
compreensão do papel do Ministério Público e de suas funções
enquanto responsável pela lei e principalmente pela defesa da
sociedade. O segundo refere-se a problemas que poderão desvirtuar
suas verdadeiras atribuições. Alguns contribuem para a transparência
que defendemos, para todos os Poderes serem, de fato, transparentes
nas suas ações e para haver controle da sociedade para que essa
transparência efetivamente aconteça. O terceiro problema é em
relação à nossa compreensão do projeto. Entendemos que é um
privilégio alterar o teto salarial do Ministério Público, em relação às
indenizações, ao registro e à legalização das diárias. No nosso
entendimento, o Ministério Público já tem seu salário condizente com
seu papel. Da mesma forma, registramos aqui a autonomia do
Ministério Público em relação aos processos, o que deve garantir esse
trabalho na sociedade. A Assembléia não deve temer a verdadeira
função do Ministério Público nem o papel da sociedade e seu controle.

A posição da nossa bancada é muito clara. O inusitado da política
coincide agora com um veto feito pelo Governador. Deixamos claro
que já vínhamos defendendo em Plenário essa posição. Conseguimos
ouvir a sociedade. O Legislativo tão próximo dela, tão perto da
população, tão em sintonia com ela por meio dos projetos considera
que esse projeto ainda não é o melhor que ele pode oferecer-lhe.
Queremos fazer aqui esse registro.

Surpreende-nos que o Executivo, neste momento, tenha uma
posição diferenciada da Assembléia Legislativa porque,
historicamente, a grande base da Assembléia sempre esteve em
sintonia com ele, sempre trabalhou defendendo de maneira muito
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firme o posicionamento do Governador Aécio. Agora, esse processo
tem esse aspecto inusitado com relação à política. Queremos avaliar
essa coincidência. No nosso entendimento, esta Assembléia, para dar
voz à sociedade, devia manter o veto, o que mostra a coerência do
Legislativo com os projetos aprovados aqui para o aperfeiçoamento
das leis. Grande parte das nossas sugestões não são acatadas, pois
os projetos já vêm prontos - a maioria deles do próprio Legislativo.
Temos um espaço muito pequeno nesta Casa Legislativa para
contribuir com a sociedade mineira, em conseqüência do controle do
Executivo sobre o Legislativo mineiro. Se hoje o Executivo Estadual,
representado pelo Governador Aécio, entende que esse projeto está
em sintonia com a sociedade, esta Casa Legislativa devia manter o
veto. Essa é a reflexão que esta Casa deve fazer e que já deve estar
sendo feita pela própria imprensa de Minas Gerais: garantir essa
sintonia. A Bancada do Partido dos Trabalhadores e do PCdoB fez a
avaliação no momento correto e conseguiu compreender o seu papel
e o papel importante do Legislativo de ser a voz da sociedade, de ser
a voz em defesa da população, principalmente dos mais pobres.

Queria deixar aqui registrado que esse é um voto em defesa da
sociedade, um voto das pessoas que clamaram para que, de fato, a
Assembléia Legislativa pudesse ter uma relação de autonomia, mas
também de respeito com as demais instituições.

Principalmente nesse tempo, a base do governo deveria auto-
avaliar-se, para votar não em sintonia com o Governador apenas, mas
com a sociedade, com a população, porque foi ela que clamou, que
solicitou que aqui tivéssemos um olhar diferente para o papel do
Ministério Público, para a defesa das causas da sociedade,
especialmente o meio ambiente, os direitos humanos, os direitos da
criança e do adolescente, para uma construção coletiva.

A Assembléia Legislativa tem um papel importante em Minas Gerais,
e espero que este espaço de aperfeiçoamento das leis possa também
ter autonomia, para que possamos exercer melhor o papel de
Deputados. Dificilmente a Oposição consegue aprovar um projeto
nesta Casa, dificilmente conseguimos aprovar uma lei que possa
contribuir para o Estado. Por que não sermos autônomos no papel do
Legislativo, na independência do Poder Executivo? Por que quase



294

tudo que chega aqui, com raras exceções, é aprovado na íntegra?
Com raras exceções, algum aperfeiçoamento é permitido nesta Casa
Legislativa. Quero defender a autonomia efetiva do Poder Legislativo
frente ao Executivo, e não a subserviência.

Neste momento, estar em sintonia com a sociedade é manter esse
veto, garantir que a população tenha vez, através das instituições, e
garantir que resgatemos o papel do Legislativo, de autônomo e
independente, em relação a tudo, à nossa função de fiscalizar, de
legislar, de ser a voz da sociedade. Queria deixar esse registro, para
que as mudanças que fizermos aqui contribuam com a sociedade.
Quando o Governador veta, ele tem razão, Deputados André Quintão
e Carlin Moura, tem de haver conseqüência nesse veto. E tem de
haver conseqüência na sua base aqui também, porque tem de estar
em sintonia não somente com o Governador, mas com a sociedade,
prioritariamente, porque é ela que está clamando por uma relação
diferente, próxima. O Legislativo tem cumprido esse papel, confundiu-
se neste momento, mas podemos acertar e recuperar o espaço
político de relação com a nossa sociedade, com a nossa população.
Muito obrigada.

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, cidadãs e cidadãos que nos acompanham na Casa do
povo mineiro e pela TV Assembléia, inicialmente não posso deixar de
fazer algumas considerações sobre um tema que tem despertado a
atenção de todos nós e de boa parte dos que acompanham o trabalho
desta Casa: o debate que se dá em torno do Projeto de Lei
Complementar nº 17, em torno das mudanças que a Assembléia
entendeu por bem propor na lei de organização e funcionamento do
Ministério Público. Para fazer as minhas considerações, quero reiterar
uma posição da qual não abro mão.

Em primeiro lugar, a minha compreensão de que o Ministério Público
é, sem dúvida - quando analisamos o peso das instituições nas
garantias do Estado de Direito -, uma instituição basilar, fundamental.
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Instituição sem a qual não há como falar numa democracia plena, num
Estado de Direito consolidado. Portanto precisamos e devemos
sempre querer um Ministério Público independente, que tenha
competências e condições efetivas de trabalho, e não apenas para ser
guardião das leis. Mais que isso, deve promover a justiça, ser a
própria função do elemento-símbolo do Ministério Público, os
Promotores de Justiça, que já traduzem na designação de sua função:
aquele que promove a justiça. Portanto isso não está em dúvida, e
tenho comigo que é consenso nesta Casa.

Batemos contra qualquer medida que caracterize privilégio, foro
privilegiado, discriminação ou vantagem. Segundo o nosso
entendimento, isso é inaceitável. Perante a lei, todos nós devemos ser
tratados de maneira igual. A todos deve ser dado o direito de defesa e
cobrado respeito às leis. Somos cidadãos e cidadãs que representam
o povo. Sempre defendi que se deve cobrar de nós a responsabilidade
de um comportamento de transparência e a compreensão daquele
princípio bíblico que diz que a quem muito é dado muito será exigido.
Se nos é dado o poder de falar e trabalhar por muitos, já que os
representamos, também nos é dado o dever de responder por isso.
Portanto, temos de ter uma vida transparente.

Nesse sentido, reitero sempre a minha posição de que abri mão não
só do meu sigilo bancário, fiscal e patrimonial - aliás, manterei essa
posição, enquanto atividade pública exercer -, mas também concedi
essa prerrogativa ao Procurador-Geral de Justiça, extensiva a todos
os Promotores Públicos, a fim de que, em qualquer situação de
denúncia sobre a minha pessoa, não tenham de pedir ordem judicial
para conhecer a minha vida fiscal, bancária e patrimonial.

Não faço esse preâmbulo para engrandecer-me, mas sim para dizer
que, embora o Ministério Público tenha em mim um dos seus
defensores, entendo que é uma instituição que está em formação,
consolidando-se. Fico muito à vontade para dizer isso. Na verdade, o
Ministério Público ganhou o verdadeiro papel de promotor da justiça
no Brasil, a partir da Constituição de 1988. Portanto, nesse aspecto, é
uma instituição relativamente jovem. Hoje, na sua grande maioria ou
em boa parte, é composta de jovens com menos de 30 anos. Por mais
competentes que sejam - aliás, certamente o são, porque passam por
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provações extremamente qualitativas na sua seleção -, são cidadãos
em formação, que estão aprendendo com a vida em comunidade.
Obviamente, o Ministério Público, pelo qual temos apreço e respeito,
deve estar sendo objeto da nossa preocupação em aperfeiçoar
principalmente os mecanismos de transparência e de controle social.
Deputados do PT que me precederam manifestaram concordância
nesse aspecto.

Nesse projeto de lei que a Assembléia aprovou, há alguns aspectos
extremamente importantes que garantem maior transparência. Por
exemplo, tornar público, ou seja, publicar os TACs, para que a
sociedade acompanhe o seu cumprimento.

Outro aspecto importante é que há uma emenda estabelecendo que
o Ministério Público responda ou informe à Assembléia, num
determinado tempo, as providências que toma quando esta Casa
instaura uma CPI. Estamos acostumados a ouvir a sociedade
brasileira dizer que, quando se instaura uma CPI, termina em “pizza”.
O que faremos para mudar isso?

Deputada Elisa Costa, em se tratando de CPI, é importante que
reflitamos se, de fato, se deve manter o veto na íntegra, como alguns
defendem. De praticamente todas as CPIs que acompanhei na minha
vida, em especial no Legislativo Estadual, esperamos resultados
concretos de punir quem cometeu faltas contra a sociedade, e um dos
instrumentos, uma das possibilidades, seria encaminhá-las ao
Ministério Público para que tomasse as providências. Ele é parte
legítima para propor ações que punam os envolvidos.

Pois bem. Há alguns anos, na legislatura passada, o Deputado João
Leite propôs aqui, nesta Casa, um projeto de lei que tratava dessa
matéria. O projeto passou por todas as comissões, mas infelizmente
não foi votado. O Deputado João Leite alega que o próprio Ministério
Público intercedeu para que isso não ocorresse.

No início deste ano, Deputada Elisa Costa, um Deputado do PT
reapresentou o projeto. Ouvi de algumas pessoas que o PT é pela
manutenção do veto na íntegra. O Deputado Weliton Prado
reapresentou-o praticamente do jeito que o Deputado João Leite tinha
apresentado. Trata-se de uma proposta bastante interessante, qual
seja a de que o Ministério Público tenha de dar uma satisfação à
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sociedade, à Assembléia, dizendo: “Olha, a Assembléia disse que era
para abrir um inquérito e investigar essa pessoa que a CPI concluiu
ter-se envolvido em irregularidades. Estou aqui informando à
Assembléia as providências que tomamos”. Pois bem, esse projeto do
Deputado Weliton Prado acabou transformando-se numa das
emendas do Projeto de Lei Complementar nº 17, que aprovamos aqui.
Ela diz que o Ministério Público terá de, num determinado prazo,
parece-me que de 60 ou 90 dias, dar uma informação à Assembléia
sobre quais providências ele tomou. Essa medida é para que não se
acabe em “pizza”.

Portanto há algumas coisas que justificam revermos o veto.
Quero contestar o posicionamento, que me pareceu um contra-

senso, de dizer que, se o Governador vetou, a base terá de
acompanhá-lo. É estranho o PT querer acompanhar o Governador,
dizer que trabalhará para manter o veto, e a base não dizer a mesma
coisa. Com isso, começa-se a querer cobrar do Governador que
venha a Casa e diga ao Deputado Domingos Sávio, Líder da Maioria,
e ao Deputado Luiz Humberto Carneiro, Líder do PSDB, para
obedecer-lhe, votar como ele quer. É curioso a Oposição, no Estado
Democrático de Direito, dizer uma coisa dessas.

Ora, há pouco tempo derrubamos um veto do Governador a um
projeto de lei de autoria do Deputado André Quintão. Também não faz
muito tempo, derrubamos um projeto do Governador relacionado com
projetos de autoria do próprio governo do Estado.

Esse é um processo de discussão democrática. É claro que há uma
discussão com o próprio Governador, assim como ele contribui,
também, para que sua base, eventualmente, mude de posição. Eu
mesmo admito que precisamos rever alguns artigos que votamos
nesse projeto de lei que trata do Ministério Público. O Governador
vetou, e a minha posição é a de que, em alguns artigos, temos de
manter o veto. Claro, se a matéria é inconstitucional, se for trazer
prejuízo para a vida democrática, se for caracterizar privilégio,
devemos discutir isso com transparência, com ética e com decência.
Mas, se o Governador vetou, ou se sua assessoria jurídica, da qual o
Governador também se vale, entendeu que ele deveria vetar todo o
projeto, esta Casa é soberana para decidir a respeito. Aliás, esse é o
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sentido da democracia. Portanto, esta Casa deverá fazer uma análise
tranqüila do fato.

Concordo com a linha de raciocínio que o Deputado André Quintão
desenvolveu, a de verificar a possibilidade de debater e aprofundar o
assunto com um pouco mais de tempo. Defendo isso.

Estive conversando com o Dr. Jarbas Soares, figura por quem tenho
um enorme respeito e que é o nosso Procurador-Geral de Justiça,
autoridade máxima do Ministério Público do Estado. Ele próprio
reconhecia - e ele falava pelo sentimento que tem da classe - que
esse debate já produz alguns resultados positivos, já chama a
entidade a alguma reflexão. O próprio órgão já trabalha para propor
internamente algumas mudanças que possam garantir maior
transparência, para a sociedade acompanhar as suas atividades. Por
exemplo, em relação aos fundos, ao dinheiro arrecadado das
punições, das multas, a lei prevê, inclusive, que o demonstrativo
esteja na internet. Estaria hoje na internet a relação de todo o dinheiro
público arrecadado e a forma como ele é aplicado?

Não se trata de desconfiança de A ou B, trata-se de uma questão de
critério, pois o dinheiro é público. Ninguém melhor que o Ministério
Público para compreender isso e, tenho a certeza, para concordar
conosco e dizer: “Olha, é isso mesmo, tomem cuidado”.

Se somos os guardiães da lei e os promotores da justiça, não vamos
dar mau exemplo. Vamos assinar os TACs com a sociedade civil,
colocá-los na gaveta e correr o risco de, ao mudar-se o Promotor de
comarca, um outro ali chegar e não tomar nem conhecimento de que
esse termo existe? E a sociedade civil nem saber da sua existência ou
das suas cláusulas? Então, existem artigos nesse projeto de lei que,
para o bem da sociedade, deverão ser mantidos, como existem
aqueles que deverão ser vetados. Portanto, nesses casos, o veto será
mantido.

Todavia, não posso deixar de fazer uma consideração sobre a
realidade nacional. Vamos analisar nosso país, afinal estamos no
Brasil, e isso foi feito aqui com algumas considerações que me
surpreenderam, praticamente remetendo a responsabilidade da crise
aérea aos governos anteriores, como se tudo não passasse de mera
fatalidade. Então, por que será que tiraram o Ministro da Defesa?
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Coitadinho, cometeram uma injustiça, afinal estava tudo tão bem, esse
governo está fazendo tudo de forma correta.

Por que tiraram o Presidente da Infraero? Por que, depois de o avião
cair e tanta gente morrer, a pista foi fechada para se fazer o
“grooving”, as ranhuras que tinham de ter sido feitas antes, e
proibiram que pousassem aeronaves grandes quando o tempo
estivesse fechado e chuvoso? Por quê? Na verdade, essas respostas
precisam ser ditas com mais humildade. É preciso parar com essa
história de que tudo que existe de ruim é culpa dos governos
anteriores.

O governo atual, a toda hora, diz que nunca na história deste país se
fez isso e aquilo. Ora, talvez, nunca na história deste país, os bancos,
como o Itaú, tenham tido mais de R$4.000.000.000,00 de lucro só no
primeiro semestre do ano, assim como o Bradesco. Nunca ganharam
tanto dinheiro. As tarifas públicas são altas, e as tarifas bancárias
estão mais altas ainda. A qualidade de atendimento ao povo está cada
vez pior: só caixa eletrônico, funcionário não.

Isso é normal; era ruim - e nem o banqueiro podia ganhar dinheiro -
quando o Presidente era o FHC, quando tínhamos de dizer “fora FHC”
e estava tudo bem. Hoje, dizer “fora Lula” é cometer pecado mortal.
Ninguém pode dizer que o governo tem responsabilidade pelo abuso
das instituições financeiras, que não têm limites para seus ganhos,
que praticamente roubam, não cobram. O que os bancos cobram é
um assalto ao cidadão, num País cujas taxas de juros oficiais ainda
são altas, mas que foram reduzidas. Neste país, o cidadão comum, o
pequeno empresário paga quase 100% de juros ao ano, e ninguém
faz nada. O Banco do Brasil faz a mesma coisa, além de estabelecer
prêmio para seus gerentes que conseguirem extorquir mais dinheiro
do cidadão, nesse processo de se fazer empréstimo com juros altos e
captar o depósito, ou sem juros ou com juros baixíssimos.

E não podemos discutir nada disso, porque seremos tachados de
elite raivosa. E a imprensa, sabem o que é? É imprensa vendida,
porque não se pode criticar esse Presidente e esse governo que aí
estão. Pelo contrário, temos de dizer que existem milhões de famílias
que ganham Bolsa-Família e que consideram tudo maravilhoso.
Chegará o momento em que elas também compreenderão que não
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está tudo maravilhoso. Chegará o momento em que esses miseráveis
que sofrem, que são brasileiros como nós, que precisam de uma
oportunidade mais digna de vida, vão parar de dizer que o governo é
ótimo e bom, o que não tem cabimento.

Não é possível acharem que quem estudou um pouco, que quem
teve um pouco mais de possibilidade de formação, e que representam
a grande maioria a dizer que o governo está ruim, por terem
informação e por saberem que a situação está realmente ruim, é elite
raivosa. Isso não é elite raivosa, mas democracia. Isso é democracia.
Preciso repetir: isso é democracia. É a mesma democracia que
possibilitou àqueles que disseram “fora FHC’, àqueles que falaram, há
cerca de seis anos, que os juros bancários eram extorsivos, àqueles
que criticaram, se transformarem hoje em governo. E não é hoje, não.
São governo há muito tempo.

São governo há muito tempo, mas continuam posando como se
fossem oposição no País. Continuam fazendo discurso como se não
tivessem nenhuma responsabilidade pela crise aérea, pelos juros
abusivos das instituições financeiras e pelo sofrimento do povo
brasileiro. 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 9, às 9
horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/8/2007

Presidência do Deputado Neider Moreira
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 72/2007; apresentação
da Emenda nº 1; encerramento da discussão; encaminhamento da
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emenda com o projeto à Comissão de Educação - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 161/2007; aprovação com a Emenda nº 1 -
Questão de ordem - Encerramento.

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

Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos  Arantes -  Antônio  Júlio - Carlin
Moura - Carlos  Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo  - Durval Ângelo - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - 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 - 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 Neider Moreira) - 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 Fábio Avelar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta, uma vez que
não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.
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Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

72/2007, do Deputado Gilberto Abramo, que estabelece condições
para as instituições particulares de ensinos fundamental, médio e
superior do Estado de Minas Gerais. 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. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 72/2007

Dê-se ao § 3º do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
§ 3º - O prazo para a realização do processo de negociação será de

trinta dias letivos contados do início do período letivo a que se referir a
matrícula, sendo garantido ao aluno o registro de sua freqüência às
aulas durante esse prazo.”.

Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda pretende garantir aos estudantes um

prazo mínimo de 30 dias letivos para realização do processo de
negociação de seus débitos, com vistas a dar maior efetividade ao
dispositivo legal e garantir aos estudantes melhores condições para
negociação de seus débitos.

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 Carlin Moura, que recebeu o nº 1, e que, nos
termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a
emenda com o projeto à Comissão de Educação, para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 161/2007, do Deputado
Dimas Fabiano, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Itajubá o imóvel que menciona. 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
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com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Está, portanto,
aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 161/2007 com a Emenda nº
1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, gostaria de trazer

uma palavra de reconhecimento e congratulação pela brilhante ação
da Polícia Federal no dia de ontem. Creio que o mundo todo viu a
notícia da prisão daquele que é considerado o maior traficante do
mundo, o sucessor de Pablo Escobar. Muitas pessoas têm dificuldade
em entender a dimensão disso. Estive, há alguns anos, em Medelin,
quando Pablo Escobar ainda estava vivo. Só para se ter uma idéia da
força da droga, vou lhes contar um fato vivido por nós. Fomos visitar o
bairro onde Pablo Escobar nasceu e cresceu. Era um bairro de classe
média baixa, muito bem-cuidado. Perguntei ao nosso anfitrião onde
estava Pablo Escobar. E ele me disse que estava dentro de Medelin.
E eu o questionei por que não o prendiam. Fiz uma pergunta inocente.
Nosso anfitrião, Álvaro Paredes, disse-me o seguinte: “Não se prende
Pablo Escobar em Medelin, porque qualquer família que o esconder
por uma noite terá sua independência financeira garantida pelo resto
da vida”. Podemos ver, por isso, a força da droga, do tráfico, do
dinheiro que eles movimentam. A Polícia Federal fez um trabalho
brilhante. Fez dois anos de investigação. Foi feita uma prisão sem
disparar um único tiro. A recompensa foi de US$5.000.000,00, que
agora serão muito bem-vindos. Creio que ela terá coisas muito boas
para fazer com essa recompensa. Fica aqui minha palavra de
congratulações, meus parabéns à Polícia Federal, que tirou de
circulação o maior traficante de drogas conhecido e procurado. A
recompensa pela sua captura só não é maior do que a paga pelos
Estados Unidos por quem souber do paradeiro de Bin Laden. Essa
recompensa vinha em 2º lugar. As manchetes mostram uma ação
vitoriosa no Brasil, dando uma contribuição valiosa ao mundo. Com
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toda a certeza, não há como colocar em palavras essa ação vitoriosa.
Solicito, Sr. Presidente, o encerramento, de plano, da reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
reunião extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

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

CONSTITUIÇÃO Nº 14/2007, EM 22/5/2007
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ivair Nogueira, Fahim Sawan e Lafayette de Andrada, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Sargento Rodrigues e Eros Biondini. Havendo número regimental, o
Presidente “ad hoc”, Deputado Ivair Nogueira, declara aberta a
reunião e informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente e a designar o relator. O Presidente determina a
destribuição das cédulas de votação e convida o Deputado João Leite
para atuar como escrutinador. Procedida a apuração dos votos, são
eleitos por unanimidade os Deputados Fahim Sawan e Lafayette de
Andrada para os cargos de Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. O Deputado Lafayette de Andrada é empossado
Vice-Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião, conforme edital a ser publicado,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Fahim Sawan, Presidente - Leonardo Moreira - Weliton Prado - Ivair

Nogueira.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 12/7/2007

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Doutor Rinaldo e Paulo Cesar,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 comunica o recebimento de ofício do núcleo de
aposentados da Asthemg e faz considerações sobre o assunto. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
17/2007, em 1º turno (Deputado Carlos Pimenta); 1.298/2007, em
turno único ( Deputado Hely Tarqüínio). 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
122/2007 ( relator: Deputado Paulo Cesar, em virtude de
redistribuição) na forma do vencido no 1º turno; 635/2007 (relator:
Deputado Paulo Cesar, em virtude de redistribuição), na forma do
vencido no 1º turno e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei
nºs 465/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Doutor Rinaldo,
em virtude de redistribuição); 742/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Hely Tarqüínio, 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 657/2007 ( relator: Deputado
Doutor Rinaldo); 1.086/2007 (relator: Deputado Ruy Muniz);
1.183/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 1.202/2007 (relator:
Deputado Carlos Pimenta). Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento nº 798/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da
Deputada Elisa Costa em que solicita seja enviado ofício ao
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Congresso Nacional pedindo que o Projeto de Lei nº 4.384/1994 seja
votado o mais rápido possível. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Doutor Rinaldo -

Carlos Pimenta.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

17/7/2007
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Inácio Franco, 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 Inácio Franco, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Fernando
Guimarães Rodrigues, Fabrício Torres Sampaio e Waltair
Vasconcelos Sobrinho, publicadas no “Diário do Legislativo” de
13/7/2007. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nsº 469/2007, no 2º turno (Deputado Gustavo
Valadares); e, 1.290 e 1.057/2007, em turno único (Deputado Juninho
Araújo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 572/2007 (relator:
Deputado Juninho Araújo), que recebeu parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 825 e 856/2007. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
552/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Juninho
Araújo em que solicita seja formulado apelo ao Secretário de Estado
de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG,
solicitando o recapeamento urgente da Rodovia Nico Veloso - AMG-
2925, que liga o Município de Caputira ao Distrito de São Pedro do
Havaí, no Município de Manhuaçu. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Célio Moreira.

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

LEGISLATURA, EM 18/7/2007
Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Eros Biondini
(substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados João Leite e Fábio Avelar.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Eros Biondini, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão 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
rejeição das Emendas nºs 2 e 3 apresentadas ao Projeto de Lei nº
1.016/2007, no 1º turno (relator: Deputado Eros Biondini). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Gláucia  Brandão, Presidente - Ana Maria Resende - Rosângela
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Reis - Dimas Fabiano.
ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/7/2007
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Weliton Prado, Ronaldo
Magalhães e Wander Borges, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Weliton Prado,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta, discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Deputado
Federal Humberto Souto, publicado no “Diário do Legislativo” de
13/7/2007 e exemplar da “Revista de Administração Municipal -
Municípios-Ibam” julho/agosto/setembro/2007. Passa-se à 2ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
829, 861 e 866/2007. 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 Weliton Prado em que solicita seja realizada visita ao
Presidente da Cemig com o objetivo de se discutirem os impactos no
Estado e nos Municípios do reajuste das tarifas de fornecimento de
energia elétrica, a retirada do Recurso nº 48500.000097/2007,
interposto pela Cemig contra a Resolução Homologatória nº 446/2007,
da Aneel, e as propostas de redução da alíquota de ICMS incidentes
sobre a energia elétrica nos âmbitos residencial e rural. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges -

Cecília Ferramenta.
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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/7/2007
Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e o Deputado Domingos Sávio,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento 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. 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 1.197/2007 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes), que
recebeu parecer pela aprovação; 1.211/2007 (relator: Deputado
Antônio Carlos Arantes), que recebeu parecer pela aprovação com a
Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; e 1.234, 1.258 e
1.272/2007 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes) 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 809, 1.052, 1.054, 1.060, 1.061, 1.077, 1.087,
1.103, 1.104, 1.117, 1.134, 1.136 e 1.140/2007. 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 a a
realização de reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática para debater, em
audiência pública, o Projeto de Lei nº 1.324/2007. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Antonio Carlos Arantes, Presidente - Paulo Guedes - Agostinho

Patrús Filho.
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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/8/2007
Às 9h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Inácio Franco, Ivair Nogueira,
Dalmo Ribeiro Silva 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 Inácio Franco, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Cleider Guilherme
Martins Pires, Presidente da Associação Loucos por Você, de
Ipatinga, publicado no “Diário do Legislativo” de 28/7/2007. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
752/2007, em 2º turno (Deputado Chico Uejo); 1.159/2007, em 1º
turno (Deputado Inácio Franco), e Projeto de Lei Complementar nº
7/2007, em 1º turno (Deputado Ademir Lucas). Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Ademir Lucas, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nº 1.324/2007 com as Emendas nºs 1 a
3, propostas pela Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno, o
Presidente defere o pedido de vista 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. Submetido a votação, é aprovado o Requerimentos nº
892/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão - Chico Uejo -

Ademir Lucas - Inácio Franco.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/8/2007

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Délio Malheiros e Luiz Tadeu Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton
Prado. 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 matéria constante na pauta e a tratar de assuntos de
interesse da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 838/2007 (relator: Deputado Paulo Cesar) e 877/2007 (relator:
Deputado Délio Malheiros), que receberam parecer pela sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 808, 832 e 870 a 874/2007. 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 (2), em que solicita seja convidado o Coronel BM
José Honorato Ameno, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais, para, em reunião conjunta desta Comissão
com a de Direitos Humanos, prestar esclarecimentos sobre a
implementação das regras de promoções advindas da Lei
Complementar nº 95, de 17/1/2007; e em que pede seja agendada
visita desta Comissão com o Sr. Tarso Genro, Ministro da Justiça,
para obter esclarecimentos sobre as propostas do Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC e do Programa Nacional de
Segurança Pública com Cidadania - Pronasci; Délio Malheiros, em
que pleiteia seja encaminhado ofício à Cohab-MG solicitando
informações e agilidade na assinatura dos acordos firmados com os
mutuários do Bairro Jardim Canadá, especialmente por envolver
moradias de militares. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/8/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Neider Moreira, Ademir Lucas (substituindo este
ao Deputado Neider Moreira, por indicação da Liderança do BSD),
Elmiro Nascimento (substituindo o Deputado Sebastião Costa, por
indicação da Liderança do DEM), Inácio Franco (substituindo o
Deputado Hely Tarqüínio, por indicação da Liderança do PV) e Ivair
Nogueira (substituindo o Deputado Gilberto Abramo, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Fábio Avelar e Weliton Prado.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da
reunião 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 1.306, 1.308, 1.316,
1.317, 1.326, 1.327, 1.333, 1.349, 1.363, 1.364, 1.373, 1.380, 1.387,
1.389 e 1.396/2007 (Deputado Gilberto Abramo); 1.303, 1.310, 1.321,
1.324, 1.328, 1.341, 1.350, 1.354, 1.355, 1.356, 1.375, 1.378, 1.379 e
1.398/2007 (Deputado Sebastião Costa); 1.305, 1.309, 1.311, 1.320,
1.329, 1.334, 1.343, 1.348, 1.351, 1.372, 1.377, 1.385 e 1.393/2007
(Deputado Delvito Alves); 1.318, 1.322, 1.331, 1.337, 1.357, 1.359,
1.365, 1.384, 1.395, 1.397/2007 e Projeto de Lei Complementar nº
26/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.307, 1.319, 1.325, 1.332,
1.346, 1.353, 1.361, 1.367, 1.374, 1.383, 1.386 e 1.394/2007 e Projeto
de Lei Complementar nº 25/2007 (Deputado Hely Tarquínio); 1.304,
1.314, 1.340, 1.342, 1.352, 1.362, 1.369, 1.381, 1.382, 1.388/2007 e
Projeto de Lei Complementar nº 24/2007 (Deputado Sargento
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Rodrigues); 1.312, 1.313, 1.330, 1.335, 1.336, 1.339, 1.358, 1.370,
1.371, 1.376, 1.390 e 1.391/2007 e Projeto de Lei Complementar nº
27/2007 (Deputado Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase da (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 762/2007 (relator: Deputado Delvito Alves) e 1.084/2007
(relator: Deputado Ivair Nogueira, em virtude de redistribuição). O
parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.217/2007, no 1º turno, deixa de ser
apreciado devido à solicitação de prazo regimental feita pelo relator,
Deputado Elmiro Nascimento. O Deputado Inácio Franco faz a leitura
de requerimento do Deputado Delvito Alves, relator do Projeto de Lei
nº 1.343/2007, em 1º turno, solicitando seja a matéria convertida em
diligência ao autor, Deputado Agostinho Patrús Filho, à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão e à Prefeitura Municipal de
Itacarambi. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Os
Projetos de Lei nºs 682 e 1.160/2007 são retirados da pauta,
atendendo-se a requerimento do autor, Deputado Weliton Prado,
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. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados requerimentos para que sejam baixados
em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 1.350 e 1.352/2007, e ao
DER-MG e ao autor o Projeto de Lei nº 1.341/2007. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/8/2007

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca, Wander Borges e
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Agostinho Patrús Filho, 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 Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e, na oportunidade, acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 566/2007, em 2º turno
(Deputado Almir Paraca); 1.116/2007, em 1º turno (Deputado Fábio
Avelar); e 1.311/2007, em turno único (Deputado Wander Borges).
Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Projeto de Lei nº 265/2007, em 1º turno, é convertido em
diligência à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, atendendo a
requerimento do relator, Deputado Wander Borges, 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 809, 810 e 887/2007. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -

Almir Paraca - Rômulo Veneroso.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/8/2007
Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Carlin Moura e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Ana Maria Resende, 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
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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. Vítor Mainberg Cunha, professor da rede estadual de ensino,
em que solicita apoio para a solução de problema funcional do
servidor; do Deputado Antônio Carlos Arantes em que solicita atenção
desta Comissão para reivindicações que encaminha, formuladas por
servidores da Superintendência Regional de Ensino de São Sebastião
do Paraíso e abaixo-assinado elaborado por servidores da rede
estadual de ensino, contendo rol de reivindicações apresentadas ao
Governador do Estado, por Diretores de Escolas Estaduais. Passa-se
à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Os Projetos de Lei nºs 808, 946 e 1.046/2007 são retirados
da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Carlin Moura
aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 1.264, 1.247 e 1.276/2007 (relator: Deputado Carlin Moura) e
1.248/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça), que
receberam pareceres pela sua aprovação. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimentos nº 860/2007. 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 Domingos Sávio
em que solicita reunião conjunta desta Comissão e da Comissão do
Trabalho, para em audiência pública, debater o Projeto de Lei nº
1.324/2007; e dos Deputados Weliton Prado, Carlin Moura, Ana Maria
Resende e Wander Borges em que solicitam a realização de
audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 1.324/2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Ana Maria Resende -
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Vanderlei Jangrossi.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/8/2007
Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio e Almir Paraca
(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 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. Jadir Gomes Rabêlo,
Coordenador-Geral de Finanças, Convênio e Contabilidade substituto,
do Ministério do Desenvolvimento Agrário; Antônio Sérgio Alves
Vidigal, Secretário de Políticas Públicas de Emprego (19/7/2007); Max
Fernandes dos Santos e Walter Garcez Mares Júnior,
respectivamente Gerente Regional de Negócios e Superintendente
Regional, da Caixa Econômica Federal; Dilvo Ristoff, Presidente do
Inep (28/7/2007); a seguir comunica que estão abertos os prazos para
o recebimento de emendas ao Projeto de Resolução nº 1.399/2007,
até o dia 8/8/2007, e ao Projeto de Lei nº 1.368/2007, até o dia
17/8/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Agostinho Patrús Filho em
que solicita seja realizada reunião para se debater, em audiência
pública, a situação do aeroporto da Zona da Mata, localizado no
Município de Goianá e se obterem esclarecimentos sobre a razão de o
convênio firmado com a Infraero não ter sido cumprido até a presente
data; e Antônio Júlio em que solicita sejam enviados ofícios ao
Governador do Estado e ao Vice-Governador do Estado e ao
Presidente da Codemig, solicitando providências para uma
reavaliação sobre a construção do Centro Administrativo de Minas
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Gerais, tendo em vista o fato de o local contar apenas uma via de
acesso, que, se por qualquer motivo vier a ser interditada, causará
grande dificuldade de locomoção para os usuários do Centro
Administrativo e do Aeroporto Internacional de Confins. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Antônio Júlio - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

7/8/2007
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Célio Moreira (substituindo este
ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Juninho
Araújo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” nas datas
mencionadas entre parênteses: Cel. PM Reinaldo Martins (20/7/2007)
e Márcio Nunes, Diretor-Presidente da Copasa-MG (3/8/2007). Passa-
se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei nº 1.290/2007 (relator: Deputado Juninho Araújo), que recebeu
parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento nº 905/2007. Os Requerimentos nºs 884 e 885/2007
têm adiadas suas votações a requerimento do Deputado Célio
Moreira, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
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proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Fahim Sawan em
que solicita seja realizada reunião desta Comissão para, em audiência
pública, discutir as reformas estruturais, capacidades e logísticas dos
aeroportos de Minas Gerais; Eros Biondini em que solicita seja
realizada reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de
Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo para discutir a
transferência de parte do tráfego aéreo do Aeroporto de Congonhas -
São Paulo, para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Minas
Gerais; e Padre João em que solicita seja realizada reunião conjunta
desta Comissão e da Comissão de Direitos Humanos para discutir e
dar encaminhamentos aos problemas das vítimas, e seus familiares,
do acidente ocorrido em fevereiro último, na região de Viçosa, com
ônibus da Viação Pássaro Verde. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença 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 agosto de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Inácio Franco.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI COMPLEMENTAR Nº 104 NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/8/2007

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Lafayette de Andrada, Elmiro Nascimento, Antônio Júlio e Domingos
Sávio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Antônio Júlio, declara
aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da
primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o
Relator; a seguir, determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Elmiro Nascimento
para atuar como escrutinador. Feita a votação e a contagem dos
votos, o escrutinador anuncia que foram registradas quatro cédulas de
votação e que os Deputados Lafayettte de Andrada e Elmiro
Nascimento obtiveram quatro votos cada um, para os cargos de
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Presidente e Vice-Presidente da Comissão, respectivamente. Ato
contínuo, o Presidente “ad hoc”, Deputado Antônio Júlio, faz a
proclamação dos eleitos, declara empossado como Presidente o
Deputado Lafayette de Andrada e passa-lhe a Presidência dos
trabalhos. O Deputado Lafayette de Andrada agradece a escolha de
seu nome; em seguida, dá posse ao Vice-Presidente, e designa como
relator da matéria o Deputado Antônio Júlio. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para reunião extraordinária, com
edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio - Elmiro

Nascimento.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À
PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 104 NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/8/2007

Às 14h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Lafayette de Andrada, Elmiro Nascimento, Antônio Júlio, 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 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 discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela rejeição, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei nº 104/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio). Cumprida a
finalidade da reunião e desta Comissão, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio - Elmiro
Nascimento.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 821/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo dar denominação a escola estadual localizada no
Município de Esmeraldas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Em 15/5/2007, esta relatoria baixou o projeto em diligência à
Secretária de Estado de Educação, a fim de que prestasse
informações para a apreciação da matéria, o que se deu mediante a
Informação n º 220/2007.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 821/2007 tem por objetivo dar a denominação de

Escola Estadual Raymundo Cândido à escola estadual do Bairro
Santa Cecília, situada no Município de Esmeraldas.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição
da República. As de competência do Município, previstas no art. 30,
asseguram-lhe a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar à legislação federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades. Quanto ao Estado membro, a regra
básica está consagrada no § 1º do art. 25 da Lei Maior, 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, além
de atribuir ao Legislativo mineiro a competência de dispor sobre a
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matéria, determina que o homenageado seja falecido e não haja outro
bem com a mesma denominação no Município.

Quanto à deflagração do processo legislativo, a Carta mineira não
inseriu a matéria em análise no domínio da iniciativa reservada à
Mesa da Assembléia, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e ao
Tribunal de Contas. Assim, não há óbice a que um membro desta
Casa apresente proposição com este teor.

Cabe destacar, por fim, que a Secretaria de Estado de Educação
esclareceu que o Decreto nº 44.436, de 12/1/2007 autorizou o
funcionamento da escola com a denominação de Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio e que seu Colegiado Escolar, em
reunião realizada em 5/5/2007, manifestou-se favoravelmente à
proposta de denominação do estabelecimento contida no projeto de lei
em tela. Além disso, informou que não existe próprio estadual no
Município com denominação igual à proposta.

Assim sendo, a proposição encontra-se em harmonia com o
ordenamento vigente, inexistindo óbice a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 821/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Delvito

Alves - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 827/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo dar denominação à escola estadual localizada no
Município de Salinas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 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.

Em 15/5/2007, esta relatoria baixou o projeto em diligência à
Secretária de Estado de Educação a fim de que prestasse
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informações que subsidiassem a apreciação da matéria, o que se deu
mediante a Informação nº 218/2007.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 827/2007 tem por escopo dar a denominação de

Florentino Procópio da Silva à Escola Estadual de Contendas, situada
no Município de Salinas.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei
Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que,
além de atribuir ao Legislativo a competência de dispor sobre a
matéria, estabelece a exigência de que o homenageado seja falecido,
e a inexistência de outro bem com a mesma denominação no
Município.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da
iniciativa reservada aos titulares dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo
adequada a apresentação do projeto por membro desta Casa.

Por fim, a Secretaria de Estado de Educação informou que o referido
educandário foi autorizado a funcionar pela Resolução nº 2.734, de
1978, com a denominação de Escola Estadual de Contendas - 1º
grau, e que o seu colegiado, representando a comunidade, em
reunião realizada em 6/2/2007, manifestou-se favorável à proposta de
alteração de nome do estabelecimento. Além disso, esclareceu
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inexistir próprio estadual no Município com denominação igual à
proposta.

Atendidos os requisitos legais, não há óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 827/2007.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.083/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

por finalidade declarar de utilidade pública o Centro de Ecologia
Integral de Pirapora - Ceip -, com sede no Município de Pirapora.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 18/5/2007, vem a matéria a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.083/2007 objetiva declarar de utilidade pública

o Centro de Ecologia Integral de Pirapora, com sede no Município de
Pirapora.

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 a tais exigências, pois a entidade foi constituída e
funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica própria e sua
diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos
respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 32 do seu estatuto dispõe que, sendo
ela dissolvida, o patrimônio líquido será transferido a instituições
legalmente constituídas e qualificadas como organizações da
sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos que tenham



324

objetivo social semelhante e que o art. 36 veda a possiblidade de
remuneração para os dirigentes da entidade que atuem como
membros da diretoria.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.083/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Delvito

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

1.213/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Clube Praça de
Esportes de Muzambinho - CPEM -, com sede no Município de
Muzambinho.

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 1.213/2007 visa declarar de utilidade pública o

Clube Praça de Esportes de Muzambinho.
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. 76, que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será transferido a
uma instituição sem fins lucrativos da cidade de Muzambinho e, em
virtude de deliberação ocorrida em 2/7/2007, foi determinada a não-
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remuneração dos Diretores e de membros do conselho fiscal pelo
exercício de suas funções.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.213/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.216/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais dos
Coelhos e Adjacências, com sede no Município de Candeias.

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 1.216/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Produtores Rurais dos Coelhos e Adjacências, com
sede no Município de Candeias. Possui a instituição como finalidade
primordial desenvolver quaisquer atividades susceptíveis de contribuir
para o fomento e a racionalização das explorações agropecuárias que
visem ao fortalecimento econômico e social do homem do campo.

Além disso, proporciona-lhe atendimento nas áreas educacional,
médica, recreativa; firma convênios com órgãos públicos e com a
iniciativa privada para subsidiar suas atividades.

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

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

nº 1.216/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
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Getúlio Neiva, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.244/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

Projeto de Lei nº 3.574/2006, a requerimento do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Instituto de  Desenvolvimento  do  Esporte em Boa Esperança -
Indebe -, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/6/2007 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 1.244/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento do Esporte em Boa
Esperança - Indebe -, com sede nesse Município.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição (ver alteração
aprovada em 8/11/2006) determina, no art. 30, inciso II, que as
atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,
benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes
vedado o recebimento de vantagens ou benefícios; e no inciso III do
mesmo dispositivo, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere,
preferencialmente sediada no Município de Boa Esperança, com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.244/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira - Hely Taqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.252/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais da
Comunidade do Ibiruçu, 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 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 1.252/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Produtores Rurais da Comunidade do Ibiruçu, com
sede no Município de Campos Gerais, que tem por finalidade
estabelecer diretrizes para fomento de programa de desenvolvimento
agropecuário na região onde atua. Além disso, congrega órgãos e
pessoas interessadas na melhoria das condições de vida dos seus
associados e da comunidade em geral; apóia iniciativas voltadas para
a educação e saúde; promove o combate à fome e à pobreza, a
divulgação da cultura e dos esportes, bem como a proteção ao meio
ambiente. Dedica especial atenção à saúde da família, da gestante,
da criança, das pessoas idosas e dos portadores de necessidades
especiais e busca integrar seus assistidos no mercado de trabalho.

A emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça tem
como único objetivo retificar o nome da entidade, em consonância
com a forma consignada no art. 1º do seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a entidade merecedora do título de
utilidade pública.
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Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.252/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.280/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe visa instituir a Semana do Bombeiro Militar e dar outras
providências.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 102,
XV, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Em 27/6/2007, por decisão da Presidência desta Casa, foi anexado
à proposição em análise o Projeto de Lei nº 1.315/2007, do
Governador do Estado, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.280/2007 tem por escopo instituir a Semana do

Bombeiro Militar, a ser comemorada, anualmente, na semana em que
incidir o dia 26 de junho, data fixada, pelo art. 2º do projeto, como o
Dia do Bombeiro da Reserva e Reformado. De acordo com o
parágrafo único do art. 2º da proposição, nesse período, o poder
público desenvolverá atividades que enalteçam os atos de bravura do
bombeiro militar.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais originou-se, em
1911, da Seção de Bombeiros Profissionais, criada pela Lei nº 557, de
um efetivo retirado da Guarda Civil. Pelo Decreto-Lei nº 11.186, de
1934, ganhou a denominação de Corpo de Bombeiros e desligou-se
do quadro de pessoal da Força Pública. Entretanto, em 1966, por
meio da Lei nº 4.234, foi reintegrado na Polícia Militar de Minas
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Gerais. Em 1993, a Lei nº 11.099 criou o corpo feminino, com o efetivo
inicial de 80 bombeiros femininos.

A Emenda à Constituição nº 39, de 1999, promoveu a desvinculação
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, atribuindo à corporação a
competência de coordenar e executar ações de defesa civil, perícias
de incêndio e estabelecimento de normas relativas à segurança contra
incêndios ou qualquer tipo de catástrofe, além de executar as demais
atividades de prevenção e combate a incêndios, de busca e
salvamento.

Considerada uma das instituições de maior credibilidade pela
sociedade, é meritório e oportuno especificar uma data para
homenageá-la, tendo em vista que executa diuturnamente ações de
defesa civil, prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento,
além de estabelecer normas relativas à segurança das pessoas e de
seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe.

Cabe ressaltar que, como o Projeto de Lei nº 1.315/2007 tem
também o objetivo de prestar homenagem ao bombeiro militar, o autor
do projeto em exame sugeriu ao relator desta proposição que
apresentasse o Substitutivo nº 1, o que se fez ao final deste parecer,
para conciliar as propostas de ambas as proposições.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.280/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, nos termos
que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Semana do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e

o Dia do Bombeiro Militar da Reserva e Reformado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana do Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais, a ser comemorada, anualmente, no período
compreendido entre os dias 26 de junho e 2 de julho.

Art. 2º - Fica instituído o Dia do Bombeiro Militar da Reserva e
Reformado, a ser comemorado, anualmente, no dia 26 de junho.

Art. 3º - Nas datas a que se referem os artigos anteriores, o poder
público desenvolverá atividades que enalteçam as ações e os atos de
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bravura do bombeiro militar.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente e relator - Luiz Tadeu Leite - Paulo

Cesar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.291/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela possui

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação das Mulheres
das Flechas - Asmuf -, com sede no Município de Abre-Campo.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a este órgão colegiado para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 103, I, “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, com sede
no Município de Abre-Campo, cujo objetivo é identificar os problemas
da comunidade nos seus diversos aspectos e dar-lhes soluções
adequadas.

Protege a saúde da gestante, da criança e do idoso; doa aos
portadores de necessidades especiais cadeiras de roda, próteses,
óculos e aparelhos auditivos, além de promover a sua habilitação para
o mercado de trabalho; presta às pessoas carentes em geral
assistência médico-hospitalar, auxílio-funeral e doa-lhes cestas
básicas, roupas e cobertores.

Disponibiliza para as famílias carentes material de construção, com
acompanhamento das obras, tendo em mente compatibilizar a
expansão da infra-estrutura urbana com a preservação do meio
ambiente.

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

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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1.291/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.294/2007

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 o Lar de Proteção à Criança e ao
Adolescente - Lar das Meninas, com sede no Município de
Nepomuceno.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.294/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Lar de Proteção à Criança e ao Adolescente, com sede no Município
de Nepomuceno, que possui como finalidade primordial promover o
bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes do sexo
feminino, priorizando as que se encontram em situação de risco
pessoal e social.

Na consecução de seus propósitos, oferece-lhes assistência nas
áreas educacional e psicológica. Dessa maneira, prepara suas
assistidas para o exercício da cidadania, ajudando-as a realizar suas
plenas potencialidades intelectuais, sociais e afetivas.

A emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça tem
por único objetivo retificar o nome da entidade de acordo com a forma
do art. 1º do seu estatuto.

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

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

nº 1.294/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, oferecida pela
Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.296/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública o Clube dos Cavalheiros da Rosa
Mística, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.296/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Clube dos Cavalheiros da Rosa Mística, com sede no Município de
Teófilo Otôni, que tem por finalidade a difusão do civismo e a
integração de seus associados por meio da realização de reuniões
sociais, de atividades recreativas, de eventos culturais e esportivos.

Atua na proteção à saúde da família, da gestante, da criança e das
pessoas idosas; tem destacada presença no combate à fome e à
pobreza por meio da arrecadação de gêneros alimentícios e de
materiais de construção, que são destinados à parcela mais carente
da população.

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

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

1.296/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.303/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
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tem por objetivo dar a denominação de Escola Estadual Comendador
Gomes a escola estadual localizada no Município de Comendador
Gomes.

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 1.303/2007 visa denominar a escola estadual

que funciona na Av. João Heitor de Assunção, nº 184, Centro, no
Município de Comendador Gomes, Escola Estadual Comendador
Gomes.

Essa proposta decorre de solicitação do colegiado desse
estabelecimento de ensino, que, em reunião realizada em março de
2007, homologou, de forma unânime, o nome do Comendador Gomes
para denominar a instituição.

Nascido em 1838, Joaquim Antônio Gomes da Silva exerceu
diversas atividades profissionais e artísticas. Foi escritor, jornalista,
musicista, funcionário público, comerciante, advogado e político.
Sobressaiu-se como professor, ocupando o cargo de Diretor da
Escola Normal de Uberaba e lecionando latim e francês na então Vila
de Dores de Indaiá.

A denominação pretendida pelo projeto de lei em análise é justa,
pois o Comendador Gomes, que tinha no magistério um propósito de
vida, prestou relevantes serviços em prol da emancipação do
Município.

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

1.303/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.320/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
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declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Senhora da Paz,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a
Emenda nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a este órgão
colegiado para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”,
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 na Capital mineira,
que tem por finalidade acolher em regime de semi-internato crianças
carentes, preferencialmente de 4 meses a 12 anos de idade,
oferecendo-lhes educação integral e cuidados com a saúde.

Concebe estratégias e ações inovadoras voltadas ao pleno
desenvolvimento da infância e que possam ser aplicadas a médio e
longo prazo. Assim, colabora com a formulação de políticas públicas
susceptíveis de assegurar a universalidade da educação e da atenção
dispensadas ao seu público-alvo.

A emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça
visa tão-somente nomear adequadamente o Município onde a referida
creche está sediada.

Em vista do seu trabalho, acreditamos ser a entidade merecedora do
título de utilidade pública.

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

1.320/2007, em turno único, com a Emenda n° 1, apre sentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.321/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a entidade denominada Projeto Semear
Esperança de Carbonita, com sede nesse Município.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.321/2007 pretende declarar de utilidade pública

entidade denominada Projeto Semear Esperança de Carbonita, que
possui como finalidade precípua a prática da assistência social e a
promoção humana.

Na consecução de seus propósitos, oferece proteção à saúde da
família, à maternidade e à infância; desenvolve atividades nas áreas
da educação, cultura, esporte e lazer; combate a fome e a pobreza;
promove a integração de seus beneficiários no mercado de trabalho.
Além disso, orienta sobre a preservação do meio ambiente e firma
convênios com entidades públicas e a iniciativa privada, para subsidiar
suas ações.

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

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

nº 1.321/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.326/2007

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 de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Recreio - Apae -, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.326/2007 pretende declarar de utilidade pública
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Recreio, que tem
por finalidade promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas
portadoras de necessidades especiais, particularmente crianças,
adolescentes e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da
cidadania.

Em observância às diretrizes que regem as Apaes, reivindica do
poder público a implantação de políticas que garantam o exercício dos
direitos do referido segmento. A referida instituição se destaca na luta
contra a discriminação aos portadores de necessidades especiais e
pela observância de condutas éticas que devem ser levadas em conta
pela comunidade no trato com eles, e divulga normas legais, trabalhos
científicos e assuntos gerais atinentes às suas aspirações e
necessidade.

Além disso, desenvolve programas específicos, que inclui atividades
esportivas, educativas e de assistência à saúde, voltados para o bem-
estar e a inclusão social das pessoas afetadas por deficiências físicas
ou psíquicas.

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

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

1.326/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.333/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Musical Padre Evaristo José Vicente, com sede no Município de
Carmo do Cajuru.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 5/7/2007 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 1.333/2007 visa a declarar de utilidade pública a
Associação Musical Padre Evaristo José Vicente, com sede no
Município de Carmo do Cajuru.

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. 5º, que ela
não remunera seus dirigentes, Conselheiros e associados e, no art.
39, que, dissolvida a instituição, o eventual patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.333/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.334/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Bom Pastor da
Comunidade Bom Jardim, com sede no Município de Santa
Margarida.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 5/7/2007 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 1.334/2007 tem por finalidade declarar de
utilidade pública a Associação Bom Pastor da Comunidade Bom
Jardim, com sede no Município de Santa Margarida.

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.

Ressalte-se que o estatuto da entidade, alterado em 8/5/2000,
determina no art. 18 que a Diretoria e o Conselho Fiscal não
receberão remuneração por seus serviços. Já o art. 19 do mesmo
estatuto estabelece que, na hipótese de dissolução da instituição, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
juridicamente constituída.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.334/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.335/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Casa de Apoio ao Drogado e
ao Alcoólatra - Cada -, com sede no Município de Divinópolis.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 5/7/2007 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 1.335/2007 tem por finalidade declarar de
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utilidade pública a Casa de Apoio ao  Drogado  e  ao  Alcoólatra -
Cada -, com sede no Município de Divinópolis.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
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.
26, parágrafo único, que as atividades dos seus Diretores e
Conselheiros não serão remuneradas; e no art. 43, que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade
congênere com sede no Município de Divinópolis e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.335/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.336/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Casa da
Cultura Popular da Irmandade de São Benedito, com sede no
Município de Carmo da Mata.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 5/7/2007 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 1.336/2007 visa a declarar de utilidade pública a
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Associação Casa da Cultura Popular da Irmandade de São Benedito,
com sede no Município de Carmo da Mata.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 2º do art. 7º, que
as atividades dos Diretores serão inteiramente gratuitas; e, no
parágrafo único do art. 21, que, sendo ela dissolvida, os bens
remanescentes serão destinados a entidades congêneres, com sede e
atividade no Município de Carmo da Mata.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.336/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.339/2007
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 da
Comunidade Negra Rural Quilombola de Santa Cruz - Aconequistac -,
com sede no Município de Ouro Verde de Minas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6/7/2007 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 1.339/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Associação da Comunidade Negra Rural Quilombola de Santa Cruz -
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Aconequistac -, com sede no Município de Ouro Verde de Minas.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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. 28, que ela
não remunera seus Diretores e Conselheiros, bem como os
associados, e, no art. 32, 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.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.339/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.353/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, a proposição em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Doadores de
Sangue de Santa Juliana, com sede no Município de Santa Juliana.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7/7/2007 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 1.353/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação dos Doadores de Sangue de Santa Juliana, com sede no
Município de Santa Juliana.
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Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica;
funciona há mais de um ano e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 10, que as
atividades da diretoria serão inteiramente gratuitas; e, no art. 41, que,
dissolvida a instituição, os bens remanescentes serão destinados a
entidade congênere, juridicamente constituída e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.353/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.359/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de São Thomé das Letras - Apae -, com sede nesse
Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7/7/2007 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 1.359/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
São Thomé das Letras - Apae -, com sede nesse Município.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
14, § 2º, que as atividades dos seus dirigentes não serão
remuneradas, sendo vedada a distribuição de lucro, gratificação,
benefício ou vantagem, e, no art. 46, parágrafo único, 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, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.359/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Delvito

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

1.362/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº

1.362/2007 objetiva declarar de utilidade pública a Associação de
Múltipla Ação Social, com sede no Município de Curvelo.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/7/2007, 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 1.362/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Múltipla Ação Social, com sede no Município de
Curvelo.
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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, constatamos o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo parágrafo único
do art. 10, a não-remuneração dos membros da diretoria e, pelo art.
29, que, em caso de dissolução, a transferência dos bens
remanescentes a entidade qualificada nos termos da Lei Federal nº
9.790/1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público - Oscips -, preferencialmente com o mesmo
objetivo social.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.362/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.367/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.367/2007, de autoria do Deputado Agostinho

Patrús Filho, tem por objetivo instituir o Prêmio Destaque Escolar
Tristão da Cunha.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno, o
projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 12/7/2007 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 1.367/2007 tem por finalidade instituir o Prêmio

Destaque Escolar Tristão da Cunha, destinado a reconhecer, valorizar
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e divulgar o desempenho de escolas da rede pública na execução de
projetos relevantes para suas comunidades.

Quanto ao exame da competência legislativa, o art. 22 da
Constituição da República enumera as matérias exclusivas da União,
e o art. 30 estabelece que compete aos Municípios legislar sobre
assuntos de interesse local e suplementar às legislações federal e
estadual, no que lhe compete. Cabe ao Estado, segundo o § 1º do art.
25, as competências que não lhe sejam vedadas pelo Texto
Constitucional. Como a instituição de prêmios não está relacionada
nos citados dispositivos, compreende-se que deve ser considerada
como competência legislativa remanescente dos Estados federados.

Com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo,
o art. 66 da Constituição mineira não fixa a matéria em análise como
reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas.
É, portanto, adequada a deflagração do processo legislativo por
membro desta Casa.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto, entendemos ser
necessário o Substitutivo nº 1, apresentado na parte conclusiva, com o
fim de corrigir algumas imperfeições e aprimorá-lo de acordo com a
técnica legislativa.

Importante é prever que o referido prêmio será entregue pelo
Governador do Estado, a quem, segundo o inciso XVII do art. 90 da
Constituição do Estado, compete, privativamente, conferir
condecorações e distinções honoríficas.

Outro ponto que merece atenção é o art. 2º do projeto em análise,
que prevê a regulamentação da norma pelo Poder Executivo. Como
expedir decretos e regulamentos para o cumprimento das leis é
competência privativa do Governador do Estado, prevista no inciso VII
do art. 90 da Carta Estadual, o dispositivo contendo tal comando
torna-se desnecessário.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.367/2007
na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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Institui o Prêmio Destaque Escolar Tristão da Cunha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Prêmio Destaque Escolar Tristão da Cunha,

destinado a reconhecer, valorizar e divulgar o desempenho de escolas
da rede pública na execução de projetos relevantes para suas
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, a educação e demais temas
de interesse escolar e da comunidade, buscando eventuais soluções
para 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
comunitário ou, especificamente, escolar;

V - divulgar amplamente a realização de projetos voltados para a
educação, a cultura e demais temas de interesse social, por parte da
comunidade escolar e das instituições que a apoiam.

Art. 2º - O Prêmio Destaque Escolar Tristão da Cunha será entregue
anualmente pelo Governador do Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.370/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Unidos
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Cachoeirense - SUC -, com sede no Município de Chapada do Norte.
O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 13/7/2007 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 1.370/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Sociedade Unidos Cachoeirense - SUC -, com sede
no Município de Chapada do Norte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
28, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como
as dos associados, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem. Já o art.
32 do estatuto estabelece que, na hipótese de dissolução da
instituição, 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 1.370/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.371/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Jayro Lessa, o Projeto de Lei nº 1.371/2007
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objetiva declarar de utilidade pública a Creche José Fernandes, com
sede no Município de Governador Valadares.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/7/2007, 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 1.371/2007 pretende declarar de utilidade pública

a entidade denominada Creche José Fernandes, com sede no
Município de Governador Valadares.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998. Pelo exame da
documentação que instrui o processo, constatamos o inteiro
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 35, que as
atividades dos diretores e conselheiros serão inteiramente gratuitas e,
pelo art. 39, que, em caso de dissolução, os bens remanescentes
reverterão a entidades congêneres registradas no Conselho Nacional
de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.371/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.372/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Jayro Lessa, o Projeto de Lei nº 1.372/2007

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Idosos Cidade
Alta-Carapina - ADI -, com sede no Município de Governador
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Valadares.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/7/2007, 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 1.372/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Idosos Cidade Alta-Carapina, com sede no
Município de Governador Valadares, entidade constituída e em
funcionamento há mais de um ano, com personalidade jurídica, sendo
sua diretoria composta por pessoas idôneas, que não percebem
remuneração pelo exercício de seus cargos. Além disso, o art. 9º do
seu estatuto determina que as atividades dos Diretores e dos
Conselheiros ou dos instituidores serão inteiramente gratuitas, e o art.
20 dispõe que, em caso de dissolução, seu patrimônio será destinado
a instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública. Portanto, ela atende à
exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998,
reguladora do processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.372/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

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

1.374/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Casa Madre Tereza de
Calcutá, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 13/7/2007 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.



350

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.374/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Casa Madre Tereza de Calcutá, 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 e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 25, que as
atividades dos conselhos diretor e fiscal, bem como as dos
associados, serão inteiramente gratuitas; e, no art. 30, que, em caso
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, com personalidade jurídica, devidamente
registrada.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.374/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.377/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo instituir o Dia do Atleticano.
A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/7/2007 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 1.377/2007 pretende instituir o Dia do Atleticano,
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a ser comemorado anualmente em 25 de março, data da fundação do
Clube Atlético Mineiro - CAM. Prevê ainda que, no ano de 2008, por
conta das comemorações do centenário do Clube, o governo do
Estado promoverá ato alusivo a essa manifestação,

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

Como a instituição de data comemorativa não se encontra
relacionada como matéria de competência reservada pela Carta
Magna, 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 Chefes do Executivo, do Judiciário, do Tribunal de Contas e do
Ministério Público, não faz referência àquela consubstanciada na
proposição sob comento, que, em vista disso, não apresenta vício
quanto à iniciativa do processo legislativo.

Cabe ressaltar, entretanto, que o comando contido no parágrafo
único do seu art. 1º, que determina ao Estado promover manifestação
por ocasião do centenário do Clube Atlético Mineiro, contraria o inciso
XIV do art. 90 da Constituição do Estado, que fixa como competência
privativa do Governador dispor sobre as atividades do Poder
Executivo. Assim sendo, não cabe a esta Casa determinar as ações a
serem implementadas por este Poder.

Em decorrência disso, cumpre-nos apresentar a Emenda nº 1, na
parte conclusiva deste parecer, para suprimir tal dispositivo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.377/2007, com
a seguinte Emenda nº 1.

Emenda nº 1
Suprima-se o parágrafo único do art. 1º.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião
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Costa - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.380/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Clube de Mães
Madre Madalena Comunidade Senhor dos Passos, com sede no
Município de Malacacheta.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 13/7/2007 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 1.380/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Clube de Mães Madre Madalena
Comunidade Senhor dos Passos, com sede no Município de
Malacacheta.

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 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
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem. Já o art.
32 do estatuto estabelece que, na hipótese de dissolução da
instituição, 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, pela constitucionalidade
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e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.380/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

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

1.381/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública o Movimento Social
Brasileiro Cidadania Urgente, com sede no Município de Coronel
Fabriciano.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 13/7/2007, 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 1.381/2007 objetiva declarar de utilidade pública

o Movimento Social Brasileiro Cidadania Urgente, com sede no
Município de Coronel Fabriciano.

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, e que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 29 do estatuto da
entidade determina que não são remuneradas as atividades de seus
Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou
doadores; e o art. 41 preceitua que, em caso de sua dissolução, os
bens remanescentes serão destinados a entidade congênere
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.381/2007.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.382/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Lavrinha - Amol -, com sede no Município de Jaguaraçu.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 13/7/2007 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 1.382/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores do Bairro Lavrinha - Amol -, com sede no
Município de Jaguaraçu.

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 e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo parágrafo único
do art. 5º, que as atividades dos seus dirigentes serão inteiramente
gratuitas; e, pelo art. 41, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

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
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no art. 1º de seu estatuto.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.382/2007, com a Emenda nº
1, apresentada a seguir.

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

Moradores da Lavrinha - Amol -, com sede no Município de
Jaguaraçu.”.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.383/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Patrus Filho, o projeto de lei em

epígrafe objetiva instituir o Dia do Samurai no âmbito do Estado.
A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/7/2007 e,

a seguir, encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada
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 1.383/2007 tem por finalidade instituir o Dia do

Samurai, a ser comemorado, anualmente, no dia 24 de abril.
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 referência à instituição de data
comemorativa e levando-se em conta que o § 1º do art. 25 da
Constituição da República estabelece que são reservadas aos
Estados as competências que não lhes sejam vedadas pelo texto
constitucional, infere-se que ao Estado é facultado legislar sobre a
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matéria, 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 do
projeto de lei em análise. Portanto, o processo legislativo pode ser
deflagrado por qualquer membro desta Casa.

Cabe ressaltar que a Lei nº 11.726, de 1994, que dispõe sobre a
política cultural do Estado de Minas Gerais, nos §§ 6º, 7º e 8º do art.
66, acrescentados pela Lei nº 14.179, de 2002, prevê a elaboração de
calendário de eventos culturais e turísticos, que integrará o Plano
Estadual de Cultura e conterá até três eventos por Município,
relacionados com datas ou festividades que façam parte da tradição
local.

Entretanto, ainda não foi instituído um calendário oficial do Estado,
mencionado no art. 1º do projeto. Atualmente, cada Secretaria
estabelece as datas relacionadas com seu campo de atuação e, se for
o caso, as atividades específicas que desenvolverá. Ademais, esse
procedimento é realizado por meio de mero ato administrativo, que
nada mais faz do que implementar o comando da lei que instituiu a
data comemorativa. O comando para obrigar a inserção da data
comemorativa no calendário oficial do Estado é, portanto,
desnecessário.

O art. 2º da proposição em análise, que determina que as despesas
decorrentes da execução da lei correrão por conta de dotações
próprias do Orçamento vigente, também pode ser suprimido, uma vez
que a instituição de data comemorativa, por si só, não gera despesas.

É também inadequada a disposição contida no art. 3º do projeto, que
prevê a regulamentação da lei pelo Poder Executivo no prazo de 60
dias. A expedição de decretos e regulamentos para possibilitar o
cumprimento das normas legais é competência privativa do
Governador do Estado, prevista no inciso VII do art. 90 da
Constituição mineira.

Diante dessas considerações, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao
final deste parecer, com o objetivo de suprimir as impropriedades
apontadas.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.383/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui o Dia do Samurai.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia do Samurai, a ser comemorado,

anualmente, no dia 24 de abril.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.384/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.384/2007, de autoria do Deputado Bráulio

Braz, tem por objetivo declarar 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.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 13/7/2007 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 1.384/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho Comunitário dos Moradores dos Córregos Jatobá, Boa
Esperança e Bom Jardim, entidade civil sem fins lucrativos, dotada de
personalidade jurídica.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se
que ela funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício dos cargos.

Ressalte-se que o estatuto da entidade determina no art. 27 que as
atividades dos Diretores e dos Conselheiros, bem como as dos sócios,
não serão remuneradas e o art. 29 dispõe que, caso seja ela
dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a entidade
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congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.
Portanto, estão atendidos os 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.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.384/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Delvito

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

1.385/2007
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
Comunitária dos Bairros Nova Floresta e Silveira - Acobanfs -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/7/2007 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 1.385/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Bairros Nova Floresta e Silveira -
Acobanfs -, 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 a tais exigências, 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 § 2º do art. 50,
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
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destinado a uma entidade de assistência à velhice ou à infância, com
sede nos próprios bairros, e, no art. 52, que os cargos de direção não
serão remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.385/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

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

1.390/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores
do Bairro Alto Bom Jesus, com sede no Município de Curvelo.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/7/2007, 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 1.390/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Alto Bom Jesus,
com sede no Município de Curvelo, entidade constituída e em
funcionamento há mais de um ano, com personalidade jurídica, sendo
sua diretoria composta por pessoas idôneas que não percebem
remuneração pelo exercício dos seus cargos.

Além disso, o art. 51 do seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores e dos Conselheiros, bem como as dos sócios, não serão
remuneradas, e o § 2º do art. 52 dispõe, no caso de dissolução da
entidade, que o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, do Município de Curvelo, com personalidade jurídica e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou em órgão
que venha a substituí-lo com o mesmo fim.

A referida entidade atende à exigência consubstanciada no art. 1º da
Lei nº 12.972, de 1998, que regulamenta a declaração de utilidade
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pública de associações e fundações constituídas no Estado.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.390/2007.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.391/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, a proposição em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Santa Rita do Cedro, com sede no Município de Curvelo.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/7/2007 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 1.391/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Santa Rita do Cedro, com sede no
Município de Curvelo.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 2º do art. 19,
que os cargos diretivos serão exercidos em caráter voluntário, sem
nenhum tipo de remuneração ou bonificação; e, no § 2º do art. 42,
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou em órgão que venha a substituí-lo com o mesmo
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fim.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.391/2007.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.393/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro dos Tenentes, com sede no Município de Extrema.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/7/2007 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 1.393/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro dos Tenentes,
com sede no Município de Extrema.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado possam 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 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
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 e
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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 1.393/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

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

1.394/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Tiago Ulisses, a proposição em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Deficientes Visuais - Grupo Conviver, com sede no Município de
Alfenas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/7/2007 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 1.394/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Associação dos Deficientes Visuais - Grupo Conviver, com sede no
Município de Alfenas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado possam 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. 30, que as
atividades dos Diretores, dos Conselheiros, dos instituidores e dos
sócios serão inteiramente gratuitas e, no art. 34, que, em caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
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congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Por fim, cabe esclarecer que, consoante o art. 1º do estatuto
constitutivo, o art. 1º do projeto traz erro material relativo ao nome da
entidade, motivo pelo qual apresentamos, a seguir, a Emenda nº 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.394/2007 com a Emenda nº 1.
Emenda nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Deficientes Visuais de Alfenas - Grupo Conviver, com sede no
Município de Alfenas.”.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.395/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação do Meio Ambiente
de Extrema - AME -, com sede no Município de Extrema.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/7/2007 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 1.395/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação do Meio Ambiente de Extrema - AME -,
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 constantes na referida lei, 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, em seu
art.15, parágrafo único, que as atividades dos seus Diretores e
Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 44, que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.395/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.024/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 2.337/2005, a pedido do Deputado Weliton Prado, dispõe
sobre a destinação dos alimentos que especifica aos programas e
ações governamentais de combate à fome e promoção da segurança
alimentar e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/5/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos da proposição, os alimentos impróprios para

comercialização ou destituídos de utilidade mercantil ou de proveito
econômico pelo fornecedor serão destinados aos programas e às
ações governamentais de combate à fome e à promoção da
segurança alimentar, se aptos para o consumo humano, ainda que
parcialmente.

O projeto dispõe que o poder público fica responsável pelo controle
e pela vigilância sanitários relacionados à avaliação, à seleção, à
classificação, ao acondicionamento, à estocagem e à destinação do
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alimento a que se refere o art. 1º, observado o disposto na legislação
pertinente.

Por fim, a proposição contém preceitos sancionatórios para o caso
de seu descumprimento, prevendo as seguintes penalidades, a serem
aplicadas cumulativamente ou não, segundo a gravidade da infração e
observado o devido processo administrativo: advertência por escrito,
multa no valor de até 20.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais e suspensão das atividades por até 30 dias.

Embora o projeto se revista de um propósito meritório, qual seja o
combate à fome, os meios escolhidos para a consecução de tal
desiderato apresentam-se impróprios e, mais que isso, incompatíveis
com o ordenamento jurídico-constitucional vigente, conforme se
buscará demonstrar.

Com efeito, o projeto versa sobre o delicado tema da intervenção do
Estado no domínio econômico. A esse propósito, cumpre dizer que a
Constituição da República caracteriza-se pelo conteúdo
compromissário, de modo a propiciar a coexistência harmônica da
liberdade de iniciativa com os ditames da justiça social, conforme
ressai da leitura de seu art. 170. Tal artigo consagra, a um só tempo, o
princípio da propriedade privada e o da função social da propriedade.
Eis a redação desse preceito:

“Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:

(...)
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade”.
Portanto, à luz do Texto Constitucional, que se amolda ao

paradigma do Estado Democrático de Direito, pode-se dizer que se
acha superada a visão que outrora se tinha da propriedade como um
direito intangível, intocável, de natureza quase sacrossanta, por isso
que ilimitado. De há muito que o direito de propriedade encontra-se
condicionado ao cumprimento de sua função social. Nesse ponto, vale
transcrever o disposto no art. 5º, XXIII: “a propriedade atenderá a sua
função social”.
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Assim, a propriedade pode e deve sofrer restrições, em face de
nosso ordenamento jurídico-constitucional. Inúmeras são as hipóteses
de imposição de restrições à propriedade, como ocorre, por exemplo,
nas chamadas limitações administrativas. Outra hipótese de restrição
à liberdade consiste no chamado exercício do poder de polícia,
quando, então, o Estado intervém na atividade do particular quando
esta se revelar potencialmente nociva ao interesse público. Assim, a
intervenção estatal dar-se-á de modo a impor determinados
condicionamentos ao particular, com vistas a evitar danos anti-sociais
que sua atividade pode ensejar.

Outro exemplo de restrição à propriedade é o relativo a imóvel
urbano que não foi edificado ou que está, de algum modo, subutilizado
ou não utilizado. Conforme dispõe a Constituição, o titular do imóvel,
caso não promova seu adequado aproveitamento, ficará sujeito,
sucessivamente, a parcelamento ou edificação compulsórios; imposto
sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública
resgatáveis no prazo de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Caso se trate de imóvel rural, a Constituição da República
estabelece que “compete à União desapropriar por interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo
sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da
dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis
no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e
cuja utilização será definida em lei”.

Há, evidentemente, a hipótese constitucional da desapropriação por
necessidade, utilidade pública ou interesse social, mediante justa e
prévia indenização (art. 5º, XXIV).

Por fim, o caso extremo de intervenção do Estado na propriedade
privada consubstancia-se no confisco de imóvel utilizado para o cultivo
de substâncias entorpecentes, sem que haja nenhum direito
indenizatório.

Por outro lado, deve-se citar o disposto no art. 174 da Lei Maior,
segundo o qual “como agente normativo e regulador da atividade
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
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fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para
o setor público e indicativo para o setor privado”. Nesse preceptivo
constitucional, resultam claros os limites delineados à ingerência do
Estado na iniciativa privada no que concerne ao planejamento,
quando, então, a atuação estatal haverá de ter cunho meramente
indicativo, e não impositivo ou imperativo. A propósito desse
dispositivo, impõe-se, por ser oportuna, a lição do Prof. Celso Antônio
Bandeira de Mello: “a dicção categórica do artigo deixa explícito que, a
título de planejar, o Estado não pode impor aos particulares nem
mesmo o atendimento às diretrizes ou intenções pretendidas, mas
apenas incentivar, atrair os particulares, mediante planejamento
indicativo que se apresente como sedutor para condicionar a atuação
da iniciativa privada”.

Feito esse breve apanhado das possibilidades constitucionais de
intervenção na propriedade privada, resulta claro que a medida
preconizada no projeto em exame desborda das hipóteses previstas
na Lei Maior, a qual só admite, conforme foi visto, uma única
possibilidade de confisco. A proposição, ao estabelecer, de modo
impositivo, que os estabelecimentos comerciais que operam com
produtos de natureza alimentícia destinem tais bens, uma vez
destituídos de valor comercial, a programas e ações governamentais
de combate à fome, viola, de maneira ostensiva, o direito fundamental
à propriedade privada. Tal direito, conquanto não seja absoluto, só
pode sujeitar-se aos condicionamentos delineados no Texto
Constitucional.

Ora, os produtos de natureza alimentícia constituem propriedade do
particular, o qual pode lhes dar a destinação que lhe aprouver. Bem
pode ocorrer que o proprietário dos alimentos queira ele próprio
efetuar a doação destes, escolhendo, assim, os donatários:
moradores de rua, menores abandonados, amigos que passam por
dificuldades, etc. Dessa forma, a medida preconizada no projeto,
sobre atentar contra o direito de propriedade, viola também a
liberdade das pessoas. De fato, ninguém pode ter tolhida a liberdade
de escolher para quem doar alimentos parcialmente consumíveis, se
essa for a sua vontade. De outra parte, a própria caracterização do
que venha a ser alimentos que não tenham valor comercial é, por si
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só, extremamente complicada, podendo gerar problemas práticos no
momento de se determinar quais os alimentos que seriam doados.

Além de representar afronta aos princípios da propriedade e da
liberdade, tão caros a qualquer regime político que se queira
democrático, a proposição viola o princípio da razoabilidade, o qual,
numa fórmula sintética, pode ser concebido como adequação de
meios a fins. No caso em exame, o fim colimado é, a toda a evidência,
louvável. Trata-se de combater a fome, buscando disponibilizar
alimentos para os mais necessitados. Contudo, o meio que a
proposição elege se afigura totalmente impróprio. De fato, são
inúmeros os estabelecimentos comerciais que lidam com gêneros
alimentícios. Admitindo-se que tal lei venha a ser aprovada, os
diversos estabelecimentos comerciais difusamente espalhados pelo
Estado ficariam obrigados a destinar seus produtos, se enquadrados
na hipótese legal, ao poder público. Feita a abstração das dificuldades
práticas desse enquadramento normativo, não se pode perder de vista
que estamos a tratar de alimentos perecíveis. Mais que isso: produtos
já sujeitos à ação do tempo – aliás, essa a causa de seu desvalor
comercial – e ainda mais suscetíveis de deterioração. Imagine-se
quão ágil haveria de ser o poder público no momento de empreender
as ações necessárias à implementação desse programa. Se o fluir do
tempo, por si só, já se mostra um fator determinante da deterioração
dos alimentos, a ele se somam a avaliação, a seleção, a classificação,
o acondicionamento, o transporte e a estocagem desses alimentos. As
possibilidades de potencializar as perdas seriam muito maiores.

Por outro lado, se a medida proposta no projeto se mostra
inteiramente desarrazoada, impõe-se citar outra iniciativa
governamental, em parceria com outros setores da sociedade,
também voltada para o combate à fome, portanto, visando ao mesmo
fim da proposição, porém buscando concretizá-lo por meios idôneos.
Trata-se do Programa Vitasopa, instituído pelo governo de Minas em
parceria com o Serviço Voluntário de Assistência Social – Servas – e
as Centrais de Abastecimento de Minas Gerais – Ceasa –, o qual
consiste no aproveitamento de excedentes agrícolas de
comercialização, que passam por um processamento para se
transformar em um composto alimentar à base de legumes, verduras



369

e cereais. Com isso, evita-se grande desperdício de alimentos, os
quais pereciam às toneladas antes da instituição desse programa.
Transformam-se produtos de validade alimentar efêmera, porque
perecíveis, em um composto alimentar que possui um ano de
validade, e sem conservantes.

O governo estadual busca criar novas fábricas de Vitasopa bem
como oferecer o suporte logístico para a distribuição do alimento, além
de empreender ações de vigilância sanitária, também integrantes do
programa. Saliente-se que, além do poder público, estão engajados
no Programa Vitasopa produtores, comerciantes e voluntários, o que
bem demonstra como são amplas as possibilidades de mobilização
social com vistas ao combate à fome.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.024/2007.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.105/2007

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
1.968/2004, cria o Programa Mineiro Solidário de Incentivo à
Produção e Consumo de Biodiesel - Soldiesel - e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/5/2007, 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, combinado com o art.
102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em análise tramitou na legislatura passada sob a forma do

Projeto de Lei nº 1.968/2004, anexado ao Projeto de Lei nº
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1.408/2004, que, por sua vez, foi convertido na Lei nº 15.976, de
2006, que institui a política estadual de apoio à produção e à utilização
do biodiesel e de óleos vegetais, regulamentada pelo Decreto nº
44.345, de 2006.

Examinado o projeto à luz dessa lei, constatamos que apenas o art.
3º e o parágrafo único do art. 4º da proposição inovam a ordem
jurídica.

Em relação ao art. 3º, que altera a Lei nº 13.803, de 2000, conhecida
por lei “Robin Hood”, a medida não contraria o ordenamento
constitucional, conforme se depreende da leitura do art. 158, inciso IV,
e de seu parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, que
autoriza o Estado a disciplinar, por lei, a forma de repasse de parte da
receita do ICMS pertencente aos Municípios. No caso, o autor
pretende inserir o critério “somatório das áreas destinadas ao plantio
de oleaginosas para a produção de biodisel”, sob a denominação de
“Área de Proteção Ambiental II”, na alínea “c”, item III, do Anexo IV da
mencionada lei ordinária. Como tais áreas de produção não se
enquadram nas categorias de unidades de conservação ambiental,
nos termos da Lei Federal nº 9.985, de 2000, e da Lei nº 14.309, de
2002, é preciso fazer um pequeno ajuste de texto, a fim de corrigir tal
impropriedade.

Já em relação ao parágrafo único do art. 4º, que determina ao
Executivo a implantação de órgão encarregado de gerir o Programa
Mineiro Solidário de Incentivo à Produção e Consumo de Biodiesel,
observamos que tal medida contraria o disposto no art. 66, III, “f”, da
Constituição do Estado, que assegura ao Governador do Estado a
competência privativa para iniciar o processo legislativo em matéria
relacionada com a organização administrativa no âmbito do Poder
Executivo.

Para resolver os problemas do projeto, apresentamos o Substitutivo
nº 1 após a conclusão deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.105/2007
na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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Altera a Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso VI e o § 2º do art. 1º da Lei nº 13.803, de 27 de

dezembro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
VI - produção de alimentos e de oleaginosas para fabricação de

biodiesel: os valores decorrentes da aplicação dos percentuais à
frente de cada item serão distribuídos aos Municípios, segundo os
seguintes critérios:

(...)
§ 2º - Os dados referentes ao inciso VI deste artigo, relativos à

produção de alimentos e de oleagionosas para fabricação de
biodiesel, serão fornecidos pela Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, que fará publicar, a cada trimestre civil, no
órgão oficial dos Poderes do Estado, as informações pertinentes às
alíneas enumeradas naquele inciso, para fins de distribuição no
trimestre subseqüente”.

Art. 2º - O critério de distribuição “Produção de alimentos (art. 1º,
VI)”, a que se refere o Anexo I da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro
de 2000, passa a denominar-se “Produção de alimentos e de
oleagionosas para fabricação de biodiesel (art. 1º, VI)”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.160/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Weliton Prado e
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.161/2005,
acrescenta dispositivo à Lei nº 15.259, de 27/7/2004, que institui o
sistema de reserva de vagas na Universidade do Estado de Minas
Gerais - Uemg - e na Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/5/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos
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Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
À proposição foram anexados os Projetos de Lei nºs 1.163 e

1.164/2007.
A matéria vem, preliminarmente, a esta Comissão para receber

parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo acrescentar

dispositivos à Lei nº 15.259, de 27/7/2004, que institui sistema de
reserva de vagas nas universidades públicas do Estado.

Pretende-se incluir dois parágrafos no art. 1º da mencionada lei,
assegurando aos candidatos que eventualmente venham a se
beneficiar da reserva de cotas estabelecida na lei a gratuidade na
inscrição no processo seletivo para o ingresso na faculdade. Deseja-
se, ainda, vedar a cobrança de qualquer taxa – como, por exemplo, a
taxa de matrícula dos alunos segundo o critério de reserva de cota
estabelecido na lei.

Além disso, pretende-se oferecer a esses alunos programas de
permanência e assistência estudantil, auxiliando-os financeiramente
mediante a concessão de ajuda de custo para transporte, alimentação
e aquisição de material didático e livros.

Quanto ao § 1º que se pretende acrescentar ao art. 1º da Lei nº
15.259, cumpre-nos informar que tramita nesta Casa o Projeto de Lei
nº 739/2007, com o objetivo de assegurar a gratuidade na inscrição do
vestibular para alunos carentes. Essa proposição é mais ampla que o
projeto em apreço, pois alcança todos os candidatos carentes, e não
apenas os beneficiados pelo sistema de cotas.

A vedação da cobrança de taxa de matrícula dos beneficiados pelo
sistema de cotas e a sua participação em programas de assistência
estudantil são propostas que não encontram óbices de natureza
jurídica. Sabe-se que, com freqüência, as taxas de matrícula cobradas
no início de cada período letivo são questionadas no Judiciário, mas
não há jurisprudência consolidada sobre a matéria. Ademais, o projeto
não as está instituindo, mas, pelo contrário, está eximindo alunos
carentes de seu pagamento.

Sabe-se também que o sistema de cotas deve ser acompanhado de
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uma política que assegure a permanência do estudante na instituição
de ensino. Não basta o seu ingresso se não lhes forem asseguradas
as condições de permanência. Assim, é importante a integração do
aluno aos programas de assistência estudantil desenvolvidos pelas
universidades públicas estaduais. Contudo, o art. 8º da lei em vigor já
prevê a atuação complementar das instituições de ensino, razão pela
qual é desnecessário incluir na lei o § 2º do art. 1º da proposição em
exame.

Julgamos oportuno apresentar o Substitutivo nº 1 para promover
ajustes de técnica legislativa. As normas que se pretende acrescentar
à lei não explicam ou restrigem o sentido do art. 1º, razão pela qual
não devem ser incluídas como parágrafo desse artigo. Assim,
propomos a inclusão de um novo artigo à lei em vigor.

Conclusão
Considerando o exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.160/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta o art. 7º-A à Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004, que

institui sistema de reserva de vagas na Universidade do Estado de
Minas Gerais - Uemg - e na Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes, para o grupo de candidatos que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004, fica acrescida do

seguinte art. 7º-A:
“Art. 7º-A - É vedada a cobrança, dos estudantes beneficiados pela

reserva de vagas de que trata esta lei, de taxa de matrícula ou
qualquer quantia financeira para a participação nas atividades
acadêmicas.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.203/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Paulo Guedes, o Projeto de Lei nº
1.203/2007 dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de
informações aos pais e responsáveis legais sobre a vida escolar dos
alunos regularmente matriculados da rede de ensino pública e privada
em Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/6/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática.

Vem a proposição, 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 análise visa a assegurar a ambos os pais ou aos

reponsáveis o acesso às informações sobre a vida escolar de seus
filhos, independentemente de apenas um deles deter a guarda de
seus descendentes menores. Pretende-se, ainda, assegurar a ambos
acesso às instalações da escola e ao seu projeto pedagógico.

O poder familiar encontra-se disciplinado nos arts 1.630 a 1.638 do
Código Civil e a guarda, nos arts. 33 a 35 do Estatuto da Criança e do
Adolescente. A perda da guarda não extingue o poder familiar que o
pai exerce sobre o filho. A matéria, contudo, refere-se ao direito civil e
encontra-se na competência legislativa da União. Não pode o Estado
fixar regras que estabeleçam ou vedem qualquer tipo de distinção
entre os pais que detenham a guarda das crianças e os que não a
detêm, sob pena de invasão na competência privativa da União.
Dessa forma, pode a legislação estadual assegurar determinados
direitos aos pais, sem que se estabeleça a referida distinção.

O acesso a informações sobre a vida escolar é fundamental para
que a família participe, junto com as escolas, da educação formal de
seus filhos, nos termos do art. 205 da Constituição da República. A
esse respeito, vale transcrever o art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional:

“Art. 12 - Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
(...)
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VII - informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta
pedagógica”.

As normas do sistema de ensino podem ser tanto leis quanto atos
regulamentares, comumente editados pelos Conselhos Estaduais de
Educação, como ocorre no Estado de Minas Gerais. Tais normas não
podem, repita-se, fazer qualquer distinção com fundamento no fato de
o genitor deter ou não a guarda do filho, pois ambos são responsáveis
pela educação da criança. Além disso, a matéria insere-se no campo
do direito civil, sendo privativa da União a competência para legislar
sobre ela.

As atribuições do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais
são estabelecidas na Lei Delegada nº 31, de 28/8/85. Parece-nos
mais adequado introduzir nessa lei a competência para o Conselho
disciplinar a matéria a que se refere a proposição em pauta, do que
editar uma lei nova disciplinando a questão. Deve-se ressaltar que
não estamos criando ou alterando a competência de órgão do Poder
Executivo, o que representaria ofensa à regra de iniciativa legislativa
privativa do Chefe desse Poder. O Conselho já detém essa
competência, de forma que o projeto em tela, a partir do Substitutivo
ora proposto, apenas a explicita.

Certamente, a Comissão de mérito aprofundará o exame da matéria,
aperfeiçoando a proposição, se entender pertinente.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.203/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985, que

reorganiza o Conselho Estadual de Educação, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A alíena “a” do inciso I do art. 1º da Lei Delegada nº 31, de

28 de agosto de 1985, passa a vigorar acrescida do seguinte item 15:
“Art. 1º - (...)
I - (...)
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a) (...)
15 - o acesso dos pais a informações sobre o desempenho escolar

de seus filhos e o projeto pedagógico e às dependências físicas da
escola.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de julho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.237/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pirapora o imóvel
que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/6/2007 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Em 26/6/2006 esta relatoria houve por bem baixar a proposição em
diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
que se manifestasse sobre a pretendida alienação. Atendida a
diligência, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.237/2007 trata de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Pirapora imóvel constituído de terreno urbano, com área
de 2.970m², e registrado sob o nº 943, a fls. 128v e 129v do Livro 3-A,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora. O
referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado, em 1923, por
doação da Câmara Municipal do Município, sem a imposição de ônus.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado.
E, no âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, no art. 17, inciso
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I, impõe, além da referida autorização, a necessidade de existência de
interesse público devidamente justificado.

Esta exigência está plenamente atendida com a finalidade dada ao
imóvel, expressa no parágrafo único do art. 1º do projeto, a saber, a
construção de praça pública. Também na defesa do interesse coletivo,
o art. 2º da proposição determina que o bem reverterá ao patrimônio
do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista.

Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, por intermédio da Nota Técnica nº 225/2007, manifesta-se
favorável à pretendida doação, pois a Polícia Civil do Estado, órgão ao
qual o imóvel está vinculado, também está a favor da doação. Na
oportunidade, ressalta o termo de compromisso firmado pelo
Município de Pirapora, por meio do qual se compromete a doar ao
Estado o imóvel com área de 5.000m², localizado na Rua Humberto
Mallard, s/nº, Bairro Santos Dumont, para uso do citado órgão policial.

Diante dessas considerações, não há impedimento à tramitação do
projeto de lei em tela nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.237/2007.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.249/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 1.249/2007, do Deputado Carlos Mosconi, tem
por objetivo alterar os arts. 2º e 3º da Lei nº 352, de 1949, que dispõe
sobre doação de imóveis no Município de Pouso Alegre.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/6/2007 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A Lei nº 352, de 1949, autorizou a doação para a Associação Rural
de Pouso Alegre de imóveis, totalizando a área de 66 hectares ou
660.000m², localizados no Município de Pouso Alegre, com o objetivo
de lhe proporcionar meios para custear as despesas com a
construção de instalações adequadas para a realização de exposições
regionais agropecuárias nesse Município.

O art. 3º dessa norma permitia à Associação permutar os imóveis
por outro ou vendê-los para adquirir área mais adequada às
instalações destinadas à exposição agropecuária. Ainda, o art. 4º
determinava que os imóveis doados ou que com eles fossem
permutados ou adquiridos com o produto de sua venda reverteriam ao
patrimônio do Estado, caso se verificasse a extinção ou dissolução da
Associação ou fosse alterada a finalidade de suas atividades.

Importante observar que, em 1969, a Associação Rural de Pouso
Alegre transformou-se no Sindicato Rural de Pouso Alegre e, em
1978, foi averbado em nome do Sindicato Rural o patrimônio da
extinta Associação, constituído de um terreno com 22.236m², mais
edificações de escritórios, estábulos, baias, depósitos, etc.

Ainda, quando o parque de exposições foi construído ficava em
lugar não urbanizado, mas, com o crescimento da cidade de Pouso
Alegre, foi cercado por moradias, cujos proprietários passaram a
pressionar pela proibição de eventos (shows, feiras, rodeios e
exposições) sob a alegação de perturbação do sossego e proliferação
de moscas e mau cheiro, o que acabou por acontecer: foram proibidos
quaisquer eventos no referido parque de exposições.

Em decorrência disso, o Sindicato pretende vender ou permutar
parte de seu terreno para quitar suas dívidas e construir sua sede e
um novo campo para exposições fora do perímetro urbano.
Entretanto, o Cartório de Registro de Imóveis de Pouso Alegre
suscitou dúvida sobre a validade da cláusula de reversão do art. 4º da
referida Lei nº 352, e o Juízo de Direito competente determinou que
fosse ouvido o Estado sobre o negócio pretendido, que também
apontou a existência do citado óbice contido na lei de doação.

Assim, o Projeto de Lei nº 1.249/2007 pretende alterar os arts. 2º e
3º da Lei nº 352, de 1949, para possibilitar à entidade alienar os
imóveis e transferir suas atividades para a periferia da sede do
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Município.
Entretanto, os fatos decorridos no lapso temporal de vigência da

referida lei impõem algumas reflexões.
A Associação Rural de Pouso Alegre não existe mais, portanto, não

cabe comando legal a seu respeito.
Essa entidade donatária cumpriu a finalidade determinada pela Lei

nº 352, de 1949, pois recebeu 660.000m² de doação em 1949, desfez-
se de parte do imóvel e construiu o parque de exposições e sua sede
na área de 22.236m², que foi transferida ao referido Sindicato.

Importante observar que, ao longo desses 58 anos, o imóvel
incorporou-se ao patrimônio da entidade e não cabe mais autorização
estatal para os procedimentos a serem tomados pelo Sindicato. O
instituto utilizado para a transferência de domínio dos bens foi a
doação e não cessão de uso. Portanto, eles foram efetivamente
transferidos ao donatário.

Embora a atual política do Estado em relação a seus imóveis seja
aliená-los apenas para outros entes da Federação, para preservar sua
continuidade no patrimônio público e sua utilização em benefício
coletivo, o que foi efetivado há 58 anos constitui ato jurídico perfeito e
não cabe mais a intervenção estatal.

Em decorrência dessas considerações, o Estado deve desonerar o
donatário do gravame contido no art. 4º e, assim, apresentamos o
Substitutivo nº 1, na parte conclusiva, para autorizar o Poder
Executivo a cancelar cláusula de reversão contida no art. 4º da Lei nº
352, de 1949.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.249/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a cancelar a cláusula de reversão

prevista na Lei nº 352, de 11 de maio de 1949.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a cancelar a cláusula de

reversão prevista no art. 4º da Lei nº 352, de 11 de maio de 1949.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 7 de agosto de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.324/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em análise,
encaminhado a esta Casa Legislativa por meio da Mensagem nº
64/2007, dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores das
carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder
Executivo do Estado e institui a Parcela de Complementação
Remuneratória do Magistério para fins de implantação do piso
remuneratório dos servidores do magistério público estadual.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com as Emendas nºs 1 a 3, vem agora o projeto a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
Dando prosseguimento às medidas para a valorização dos

profissionais da Educação Básica, o Governador do Estado, por meio
da proposição em exame, concede o reajuste de 5%, a partir de
1º/9/2007, sobre 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.

A proposição também promove a equiparação entre as tabelas de
vencimento básico das carreiras de Analista Educacional e Assistente
Técnico Educacional e as tabelas de vencimento das carreiras de
Agente Governamental e de Gestor Governamental, pertencentes ao
quadro da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, na forma
do Anexo II, que a acompanha, também a partir de 1º/9/2007. Pode-se
verificar que a fixação das novas tabelas para as carreiras de Analista
Educacional e Assistente Técnico Educacional observou a
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correspondência entre os respectivos níveis de escolaridade.
A proposição ainda altera a estrutura da carreira de Assistente

Técnico Educacional, com formação inicial de nível médio,
acrescentando-se ao seu final o nível V de escolaridade e os
respectivos graus, para o servidor com pós-graduação “lato sensu” ou
“stricto sensu”.

Outra medida que se apresenta é a fixação do piso remuneratório no
valor de R$850,00, a partir de 1º/1/2008, para os servidores das
carreiras de Professor de Educação Básica e Especialista em
Educação Básica, com carga horária de trabalho de 24 horas
semanais.

O Governo do Estado, conforme consta no “site” da Imprensa Oficial
do Estado de Minas Gerais, informa que as medidas propostas
significarão correções salariais de 15,5% para as carreiras
profissionais da Educação Básica, exceto para as carreiras de
Analista Educacional e de Assistente Técnico Educacional, cujo
percentual corresponderá a 57,2%. Com relação ao novo piso, este
representa reajuste de até 88,9% para o professor com nível médio de
escolaridade e de 28,8% para o professor com curso superior.

Se a remuneração for inferior ao piso fixado, para se atingir o valor
correspondente a ele, o servidor receberá 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, com
o vencimento do servidor, ressalvados os valores acrescidos à sua
remuneração em decorrência da extensão de jornada prevista na Lei
nº 15.293, de 2004.

Verifica-se que o reajuste linear de 5% para diretores, professores,
assistentes técnicos e auxiliares de serviço de educação, a partir de
setembro deste ano, faz parte da recomposição salarial iniciada em
2004 pelo governo do Estado, com a implantação do Plano de
Carreira dos Profissionais da Educação Básica. Para esta Comissão,
as medidas propostas no projeto em análise são relevantes,
convenientes e oportunas e contribuirão para fomentar a educação de
boa qualidade no Estado.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.324/2007 com as Emendas nºs 1 a 3, propostas
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - André

Quintão - Chico Uejo - Inácio Franco.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 708/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.034/2005,
dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Floricultura e à
Horticultura e dá outras providências.

Aprovada no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, retorna a matéria a
esta Comissão, a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos
do art. 102, IX, “a”, c/c o art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

A redação do vencido, que apresentamos em anexo, é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto em tela cria uma política pública de incentivo à floricultura

e à horticultura. Para tanto, define instrumentos e diretrizes, além de
vincular a política criada à Política Estadual de Desenvolvimento
Agrícola.

Conforme argumentação apresentada no parecer de 1º turno desta
Comissão, que analisou o conceito de horticultura e constatou que a
floricultura pode ser entendida como parte da primeira, foi aprovada a
Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, limitando os
termos do projeto à floricultura.

O mesmo parecer demonstrou a importância e o potencial
econômico-social da floricultura, o que, por si só, justifica a aprovação
da proposição, mesmo que a matéria possa ser entendida como já
incluída na Lei nº 11.405, de 1994, que dispõe sobre a Política
Estadual de Desenvolvimento Agrícola.

É importante ressaltar que o projeto foi aprovado em conformidade
com a recomendação desta Comissão no 1º turno e que não ocorreu
fato novo relativo à matéria que justifique alteração no 2º turno; não
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há, portanto, motivos para mudança de opinião da Comissão sobre o
projeto.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto nº 708/2007, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Padre João - Chico Uejo.
PROJETO DE LEI Nº 708/2007

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a Política Estadual de apoio à Floricultura e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de apoio à Floricultura

como parte da Política de Desenvolvimento Agrícola do Plano
Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Parágrafo único - A cultura da floricultura compreende o cultivo
agrícola voltado para a produção de mudas e sementes e a
valorização da floricultura como instrumentos de promoção do
desenvolvimento socioeconômico regional e integrado do Estado.

Art. 2º - O desenvolvimento da cultura da floricultura no Estado
estará compreendida nas normas e nas diretrizes dos programas
governamentais e dos empreendimentos privados voltados para o
incentivo dessa cultura, respeitando-se o que dispõe a Lei nº 11.405,
de 28 de novembro de 1994, que trata da Política Estadual de
Desenvolvimento Agrícola.

Parágrafo único - Serão atendidas prioritariamente as regiões cuja
vocação agrícola se enquadre na cultura da floricultura em pequenas
e médias propriedades.

Art. 3º - O apoio do Estado à floricultura obedecerá às seguintes
diretrizes:

I - afirmação da floricultura como estratégia de desenvolvimento
regional;

II - valorização da floricultura como produto agrícola capaz de suprir
necessidades ecológica e econômica;

III - priorização da geração de emprego e renda no meio rural,



384

observando-se os princípios do desenvolvimento sustentável;
IV - incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico de

cultivo e aplicação da floricultura;
V - busca de parcerias com entidades públicas e privadas para

maximizar a produção e a comercialização dos produtos;
VI - estímulo aos comércios interno e externo da floricultura e seus

subprodutos;
VII - estímulo à qualificação e à capacitação profissional e garantia

de assistência técnica aos floricultores;
VIII - padronização e classificação, com certificação de qualidade

dos produtos e das embalagens;
IX - utilização do cooperativismo e outras formas de associativismo

nas ações voltadas para a irrigação, a compra dos insumos, a
industrialização e a comercialização dos produtos;

X - suficiência de recursos para pesquisa, inspeção sanitária,
assistência técnica e extensão rural.

XI - facilidade de acesso ao crédito público para a produção, com
prioridade para o produtor carente e para as cooperativas e as
associações de produtores.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 8/8/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Ademir Lucas, notificando o falecimento do Sr.

Geraldo de Oliveira, ocorrido em 5/8/2007, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.
Paulina Porto Silveira, ocorrido em 31/7/2007, na cidade de Patos de
Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 11 DE AGOSTO DE 2007

ATAS
ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/8/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.469
a 1.471/2007 - Requerimentos nºs 953 a 959/2007 - Requerimentos
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (5) - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Administração Pública, de Educação e de
Transporte - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto
Carvalho, Padre João, Vanderlei Miranda, Weliton Prado e Sargento
Rodrigues - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 17.678 - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (5);
deferimento - Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento;
discurso da Deputada Elisa Costa - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
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Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h13min, a lista
de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Inácio Franco, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

OFÍCIOS
Da Sra. Elbe Brandão, Secretária Extraordínária para o

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus e
do Norte de Minas (2), comunicando a indicação, pelo Ministério da
Educação, do programa “Cidadão Nota Dez”, dessa Secretaria, para
concorrer ao “Prêmio Unesco de Alfabetização” e a diminuição do
índice de desnutrição no semi-árido mineiro para 5% e encaminhando
“clipping” de matérias publicadas na imprensa mineira a respeito. (- À
Comissão de Saúde.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim (2), Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando, em atenção a pedidos de diligência da Comissão de
Justiça, pareceres referentes aos Projetos de Lei nºs 434, 760 e
1.236/2007. (- Anexem-se, respectivamente, aos Projetos de Lei nºs
434, 760 e 1.236/2007.)

Do Sr. Walter Garcez Mares Júnior, Superintendente Regional da
Caixa Econômica Federal, notificando a liberação de recursos do
FGTS relativa ao mês de julho de 2007, destinados à Copasa-MG,
referentes aos contratos que relaciona. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art.74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de



387

Desenvolvimento da Educação (5), dando ciência da liberação de
recursos financeiros destinados a garantir a execução dos programas
que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins
do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Roberto Eduardo Lamari, Diretor-Presidente do Instituto do
Legislativo Paulista, informando os nomes dos novos membros da
diretoria da entidade.

Do Sr. André Luiz Alves, encaminhando sugestões para o Projeto de
Lei Complementar nº 26/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.469/2007
Declara de utilidade pública a Fundação de Desenvolvimento do

Café do Cerrado - Fundaccer -, com sede no Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de

Desenvolvimento do Café do Cerrado - Fundaccer -, com sede no
Município de Patrocínio.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2007.
Deiró Marra
Justificação: A Fundação de Desenvolvimento do Café do Cerrado -

Fundaccer -, com sede no Município de Patrocínio, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, tem por finalidade dedicar à
pesquisa da agropecuária, nas áreas de produção, gerenciamento,
comercialização, relações do trabalho e outras que venham beneficiar
direta ou indiretamente a cafeicultura; divulgar, segundo as
necessidades locais e regionais, os princípios do associativismo e do
cooperativismo; promover e apoiar o ensino alternativo de cursos e
matérias direta ou indiretamente vinculados aos princípios e objetivos
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da Fundaccer; promover eventos, encontros, seminários, palestras,
congressos e outros relacionados aos objetivos da Fundaccer;
promover intercâmbio técnico-científico entre os cafeicultores do Brasil
e de outros países, celebrar parcerias com outras entidades ou
empresas, públicas ou privadas, com vistas à realização de eventos,
direta ou indiretamente relacionados aos objetivos da Fundaccer ou
que encerrem interesses dos cafeicultores; desencadear programas
de incentivo à interação e integração dos segmentos da cadeia do
agro-business café; proporcionar qualificação técnica e gerencial aos
quadros funcionais dos cafeicultores assim como a associação e
cooperativas.

A documentação com vistas a sua declaração de utilidade pública
encontra-se de acordo com o que estabelece a Lei nº 12.972, de
27/7/98. Assim, peço o costumeiro apoio dos nobres colegas à
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.470/2007
Dispõe sobre a proibição de vincular a distribuição de brindes à

venda de alimentos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a vinculação de brindes destinados ao público

infantil à venda de alimentos em estabelecimentos comerciais, tais
como “shopping centers”, hiper e supermercados, casas de comércio
em geral e similares no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto que ora apresento alinha-se com iniciativas

de ordem semelhante adotadas em muitos lugares do mundo, devido
à crescente preocupação com a obesidade e enfermidades
conseqüentes. Nos Estados Unidos, já se proíbe a venda de
refrigerantes, guloseimas e alimentos rápidos nas escolas e outros
locais de concentração de crianças e jovens.

Os brindes acoplados a determinados lanches e demais produtos
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alimentícios são verdadeiras armadilhas. Atraídos pelas engenhocas,
as crianças compram ou fazem comprar para elas toda sorte de
porcaria alimentar, de chocolate a farináceos.

As crianças não têm como discernir. Os adultos - e o Estado! - sim!
Pelo futuro, pela saúde de nossa população, especialmente desses

inocentes que são ardilosamente envolvidos no encantamento
perigoso dos maus alimentos, doces e guloseimas, espero que o
presente projeto mereça total atenção de meus colegas, a imensa
maioria constituída por mães, pais, avós e avôs, e que, certamente,
também pela experiência própria, bem podem avaliar a oportunidade,
urgência e benefícios desta iniciativa.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.471/2007
Declara de utilidade pública a Liga Nanuquense de Futebol, com

sede no Município de Nanuque.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Nanuquense de

Futebol, com sede no Município de Nanuque.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de agosto de 2007.
Zezé Perrella
Justificação: A Liga Nanuquense de Futebol, com sede no Município

de Nanuque, é sociedade civil sem fins lucrativos que tem como
objetivo primordial o de zelar pelo desenvolvimento do desporto
municipal, promovendo seu constate aperfeiçoamento, através da
organização de eventos, como campeonatos, competições e torneios,
e orientando a comunidade sobre os benefícios da prática desportiva
e da representação dos atletas junto aos Poderes constituídos. No
cumprimento desse mister, como previsto em seu estatuto, a Liga
Nanuquense de Futebol desenvolve atividades que envolvem a
divulgação do esporte e a valorização dos atletas do Município, ao
organizar e incentivar seus associados a participar dos eventos
promovidos e a aprimorarem-se cada vez mais nas modalidades
praticadas, preservando sua saúde física e mental. São, portanto,
tarefas de reconhecido interesse público e social.
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Em funcionamento desde 14/4/41, a referida entidade cumpre todos
os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de
utilidade pública.

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

REQUERIMENTOS
Nº 953/2007, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja

encaminhado à Feam pedido de informações acerca do licenciamento
ambiental do loteamento que se pretende executar no Município de
Sabará, tendo como empreendedora a Cohab. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 954/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Diocese de Campanha, na
pessoa do Bispo Diamantino Prata de Carvalho, pela passagem do
centenário de sua criação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 955/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Danilo de Castro,
Secretário de Governo, pelo empenho na publicação dos atos de
outorga das serventias notariais aos candidatos aprovados nos
concursos de remoção e de ingresso nos Serviços Notariais e de
Registro de Minas Gerais, publicados oficialmente em julho de 2007.

Nº 956/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
com vistas a que envide esforços para maior celeridade no julgamento
dos processos relativos aos aprovados no último concurso de ingresso
nos Serviços Notariais e de Registro de Minas Gerais, conforme o
Edital nº 1/2005.

Nº 957/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita
seja encaminhado ofício ao Secretário de Governo com vistas a que
envide esforços para agilizar a publicação dos atos de delegação aos
candidatos aprovados nos concursos de remoção e de ingresso nos
Serviços Notariais e de Registro de Minas Gerais, tão logo estes
sejam homologados pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)
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Nº 958/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita
seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
pedido de informação sobre o andamento dos processos sob análise
desse Tribunal relativos aos aprovados no último concurso de
ingresso nos Serviços Notariais e de Registro de Minas Gerais,
conforme o Edital nº 1/2005. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 959/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que
tome diversas providências que menciona em relação ao Município de
Montes Claros.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva (5).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública, de Educação e de Transporte.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Caro Presidente em exercício,

colega Inácio, Secretário que também honra esta Mesa, demais
colegas, público que acompanha os nossos trabalhos por meio da TV
Assembléia e das galerias, gostaria de abordar dois temas hoje.
Primeiramente, parabenizo a Prefeitura de Belo Horizonte por mais
uma iniciativa pioneira no Brasil, com o apoio do Ministério da Saúde e
da Secretaria de Estado de Saúde.

A Prefeitura lançou hoje um programa novo, André, a respeito das
cirurgias eletivas, que abrange todos os hospitais conveniados do
SUS. Deputados Sebastião Helvécio, grande médico e professor de
Juiz de Fora e do Brasil, e Hely Tarqüínio, os senhores sabem melhor
que eu que as cirurgias eletivas são aquelas que podem ser
programadas, como as de hérnia, vesícula, ortopédicas e outras. O
programa prevê que, até dezembro de 2008, serão realizadas 100 mil
cirurgias, beneficiando não apenas os pacientes, cidadãos e cidadãs
que moram em Belo Horizonte, mas também os de todo o Estado.
Cerca de 40% das cirurgias feitas nos hospitais conveniados ao SUS
em Belo Horizonte são realizadas em pacientes do interior, que
acabam precisando vir para cá.
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O Secretário Pestana estava presente na cerimônia de lançamento.
O governo participará disso. Serão investidos recursos da Prefeitura
de Belo Horizonte da ordem de R$35.000.000,00 para o cumprimento
desse programa. O Secretário Pestana deu testemunho de que a
cidade de Belo Horizonte é modelo nacional. Citou, aliás, o exemplo
das outras Capitais. Lógico que ainda temos de avançar, pois o
problema da saúde é um problema nacional.

Temos de reconhecer que o SUS, que tem avançado muito, é o
maior sistema público do mundo, e isso foi bem abordado na
cerimônia. Esse ato foi da maior importância, pois trata-se de um
programa inovador. Não há cidade brasileira que tenha implantado um
programa como esse. Como bem afirmaram o grande Prefeito Patrus
Ananias e o Dr. Célio de Castro, que também é médico, Belo
Horizonte é um modelo. Aliás, Belo Horizonte, com Patrus, Célio e
Fernando Pimentel, inaugurou o que chamamos de gestão
compartilhada. A sociedade civil não é simplesmente parceira.
Participa não só da discussão como também das soluções dos
problemas da cidade.

O convênio foi assinado por todos os hospitais que compartilham e
que atendem pelo SUS em Belo Horizonte, servindo todo o interior.
Portanto, esse foi um momento da maior importância.

Com prazer, concedo aparte ao esbelto Deputado André Quintão,
que fez regime e está muito bem.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Cumprimento o Deputado
Roberto Carvalho e registro esse importante avanço na Capital.
Parabenizo o Prefeito Pimentel, que, esta semana, anunciou um
pacote de investimentos de R$220.000.000,00 para a área da
educação.

V. Exa. traz uma boa notícia para a área da saúde, e complemento
com uma boa notícia na área da educação. Houve um reajuste de
54% para os educadores infantis, e estamos discutindo o reajuste de
5% que o Governador está concedendo ao magistério estadual.
Portanto, o Prefeito Pimentel está concedendo um reajuste de 54%
aos educadores infantis e, até o final do ano, Belo Horizonte terá 50
escolas em tempo integral.

A execução orçamentária do governo do Estado, no que se refere ao
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programa Ação: Escola em Tempo Integral, será de 0,9% no ano de
2008. O Prefeito Pimentel, com toda a sua equipe e com o Secretário
Hugo Vocurca, meu contemporâneo de Universidade Católica, atingirá
50 escolas em tempo integral. Foi lançado um programa denominado
Família-Escola. Refere-se exatamente à lei, resultante de projeto meu,
aprovada nesta Casa para o Estado. Trata-se do acompanhamento
social das crianças pobres nas escolas para evitar a evasão escolar e
a repetência. Parabenizo a Prefeitura, toda a sua equipe e,
particularmente, o Prefeito Pimentel.

O Deputado Roberto Carvalho - Com certeza, esse será o melhor
salário pago aos professores entre todas as Capitais brasileiras, e
olha que Belo Horizonte não é a Capital mais rica do Brasil, mas
queremos que seja a mais rica em educação, saúde, cultura e
qualidade de vida.

Ontem foi realizada uma reunião histórica na Escola do Legislativo.
Reuniram-se 168 entidades da Grande Belo Horizonte para discutir
essa questão e preparar-se para a realização da “I Conferência
Metropolitana da Grande BH”. Toda legislação, todo novo marco
regulatório, foram aprovados por esta Casa na legislatura passada.
Nós nos debruçamos sobre o tema e realizamos inúmeros seminários.

Está presente o brilhante Deputado Fábio Avelar, meu querido
amigo, com cabelos brancos e a inteligência cada vez mais viva. Ele
foi o autor do requerimento de um dos seminários que realizamos para
discutir a questão metropolitana. Minas Gerais tem hoje, graças a esta
Casa, ao esforço conjunto e à contribuição da sociedade, a melhor
legislação do ponto de vista de arranjo institucional da gestão
metropolitana.

O problema metropolitano é um problema mundial, e, hoje, a
articulação dos diversos Municípios que compõem a Região
Metropolitana é fundamental não só para os Municípios, mas também
para o governo do Estado e para a sociedade, para que possamos
debruçar-nos sobre esses problemas, em busca de soluções, que só
virão com o compartilhamento da discussão e da própria solução.

Essa primeira conferência foi realizada e patrocinada por esta Casa
e pelo governo do Estado, com a participação da Granbel, de todas as
Prefeituras e Câmaras de Vereadores. O que me encantou foi o fato
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de a sociedade ter comparecido a esse chamamento. Na verdade, era
isso o que realmente esperávamos.

Hoje, na sociedade moderna, não se governa sem a participação de
todos os cidadãos e cidadãs, representados por suas entidades vivas,
quer sejam elas da área ambiental, quer sejam da área sindical ou
produtiva, como é o caso do sindicato dos produtores. A construção
civil também se fez presente à reunião, assim como os sindicatos de
trabalhadores dos diversos segmentos da sociedade.

Deputado Fábio Avelar, no total, foram 168 entidades presentes,
entidades essas que também vão participar da nossa primeira
conferência metropolitana, que vai eleger os membros para o
Conselho de Desenvolvimento Metropolitano.

A sugestão proposta pelo nosso querido Deputado Fábio Avelar diz
respeito ao formato. Parece que uma agência será uma autarquia -
essa é a tendência -, com o objetivo de ser um órgão de suporte
técnico para as regiões metropolitanas. Ou seja, referida proposta
dará todo o suporte técnico necessário para que tenhamos
planejamento, e mais, para que tenhamos o nosso plano de
desenvolvimento aprovado, o que é fundamental.

A Região Metropolitana de Belo Horizonte é responsável por 40% do
que se produz em Minas Gerais, ou melhor, do PIB de Minas Gerais.
Cerca de 34% da população mineira está na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, que, somada à de Ipatinga, faz subir esse número
para quase 40%. Então, essa articulação é fundamental para
programarmos e pensarmos o desenvolvimento integrado, tão
importante para as cidades.

O nosso querido amigo Deputado Wander Borges foi um dos
melhores Prefeitos de toda a história de Sabará e também um dos
melhores do Brasil, à época. O Deputado Wander Borges sabe que os
problemas são comuns e as soluções também. Dessa forma, é
preciso pensarmos o desenvolvimento mediante a integração dos
esforços dos diversos Municípios, sempre com a participação do
Estado e do governo federal. Só assim iremos discutir soluções que
sejam viáveis, ambientais ou de qualquer outro campo de atuação.
Vamos partir para o desenvolvimento e para a solução ambiental
compartilhada.
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Tenho a certeza de que essa nova assembléia metropolitana, esse
novo arranjo institucional irá contribuir muito para que as Regiões
Metropolitanas de Belo Horizonte e Ipatinga estejam cada vez mais
desenvolvidas.

Concedo aparte ao meu querido amigo Deputado Fábio Avelar.
O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Roberto Carvalho,

gostaria de cumprimentá-lo por trazer esse assunto tão importante, na
tarde de hoje. Reconhecemos a sua preocupação e o seu constante
trabalho em prol das regiões metropolitanas.

Na realidade, esta Casa tem sido palco de grandes fóruns e
discussões, pois, como V. Exa. citou, foi realizado aqui um seminário
que contou com a participação de diversos segmentos de atuação e
conhecimento na área metropolitana, inclusive a participação decisiva
de V. Exa. O referido seminário culminou na apresentação de quase
400 proposições, que serviram de base para todas essas questões.

Todos sabemos que a questão metropolitana é um desafio;
sabemos da importância do planejamento metropolitano. E agora, com
esse esforço que vem sendo feito por todos nós, se Deus quiser,
iremos coroar todo esse nosso trabalho. Parabéns pelo seu
pronunciamento e pela sua constante atenção com as questões
metropolitanas. Muito obrigado.

O Deputado Roberto Carvalho - Obrigado, Deputado Fábio Avelar,
tenho aprendido muito com V. Exa., e continuarei aprendendo, pois,
se Deus quiser, conviveremos muito tempo.

Gostaria de registrar o trabalho do nosso amigo Dilzon Melo, da
Secretária Coeli e da Maria Madalena, que realmente estão realizando
um trabalho impecável, empenhados para que o trabalho conjunto do
Deputado Fábio Avelar, dos demais Deputados, enfim, de toda a Casa
- pois a lei foi aprovada por unanimidade -, feito na legislatura
passada, vire realidade para o bem da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, para a de Ipatinga e, diria, para o bem de Minas. Considero
isso fundamental.

Hoje a nossa lei está sendo copiada por todos os Estados
brasileiros, e outros países estão pedindo-nos o que foi feito aqui, a
fim de servir de exemplo para outras regiões metropolitanas. Então,
acredito que esta Casa mostrou que há muito que fazer, e vamos
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fazê-lo. Esse trabalho será coletivo. Sempre trabalhei junto com V.
Exa., Deputado Fábio Avelar, e vamos continuar. Não adianta apenas
fazer leis, temos de também fazê-las virarem realidade e cumprirem
seu papel. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, se o tempo me
permite, quero abordar três assuntos.

Primeiramente, quero compartilhar com os nobres colegas e com V.
Exa. que preside os trabalhos, aproveitando a presença do Deputado
Paulo Guedes, um pouco do trabalho que realizamos na sexta-feira,
no sábado, no domingo, na segunda-feira e na terça-feira. Com base
na linha da agricultura familiar, estivemos no Norte de Minas e no Vale
do Jequitinhonha. Fomos a Montes Claros, Januária, Rio Pardo,
Taiobeiras e Itacarambi. Visitamos também Janaúba e Jaíba, em
alguns assentamentos do Instituto de Terras. Passamos por Chapada
do Norte, Berilo, Minas Novas e Turmalina.

Deputado Paulo Guedes, temos de buscar o apoio de outros
Deputados, a fim de cobrar mais intensamente a ajuda dos governos
para a vida daqueles que resistem no campo, que lá querem
permanecer.

Temos problemas sérios, seja no Norte, seja no Jequitinhonha. Há
omissão de alguns órgãos públicos. Há pelo menos erro de algumas
pessoas que nesses órgãos trabalham, e quero destacar alguns da
Emater. Tenho grande respeito pela Emater como empresa e no seu
conjunto, mas existem alguns servidores que vêm cometendo alguns
equívocos. Pior ainda é a postura de alguns servidores do IEF,
tratando com desigualdade, de forma diferenciada, o pequeno
agricultor e a grande empresa.

Quero destacar que a minha primeira denúncia se refere ao IEF.
Darei um salto lá para o Jequitinhonha. Veja bem, Deputado Fábio
Avelar - que já levanta a bandeira da questão ambiental -, foi
apresentada uma denúncia de desmatamento ocorrido numa
comunidade de Minas Novas. O laudo está aqui com o timbre do IEF.
Os técnicos do IEF reconhecem o desmatamento de 1.700 pés de
pequis - está assinado pelo representante do IEF - numa área de
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80ha. Como houve muita repercussão, no dia seguinte fizeram outro
boletim de ocorrência: passaram de 1.700 para 300 pés de pequis,
restringindo a área a 40ha.

Então mudaram o laudo. Sendo que Campo Vale... Eles têm fotos,
vídeos, tudo o que comprova que isso aconteceu em uma área de
800ha com 1.700 pés de pequi. É só para demonstrar que há uma
grande injustiça. As pessoas, às vezes, são tratadas como animais
quando são encontradas catando um galho de eucalipto. Há casos de
até pequenas toras de eucalipto caídas na estrada, e eles foram
pegos e agredidos pela Polícia Florestal. Essa é uma situação de
constrangimento que o IEF vem causando, como também alguns
técnicos da Emater - o que já foi denunciado por mim na Comissão de
Política Agropecuária - que induziram os agricultores a erro,
abraçando o empreendimento sem nenhuma viabilidade econômica,
totalmente inadequado para aquela área em razão da terra. Foi uma
atitude irresponsável, pois não fizeram nem sequer exame do solo e,
em relação ao clima, não levaram em consideração aquela realidade.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Primeiro gostaria de
parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento e por expor um tema tão
importante nesta Casa. Quero acrescentar também a questão do
abastecimento de água nas comunidades rurais do Norte de Minas, do
Vale do Jequitinhonha. Estamos tendo uma dificuldade muito grande
para conseguir do Igam a outorga de água, para que órgãos do
governo federal na região, como o DNOCS e a Codevasf, possam
efetuar a abertura desses poços. Não suficiente, o Igam decidiu multar
todos os poços daquela região que não foram feitos com outorga, pois
não era cobrado no passado. Agora, depois de tudo pronto, eles estão
cobrando uma multa de R$1.500,00 por dia. Várias pessoas já foram
até notificadas. É um absurdo ser cobrada uma multa de R$1.500,00
por dia para a legalização de um poço artesiano que já foi construído
e há 30 anos abastece uma comunidade.

Se essas medidas continuarem sendo colocadas em prática,
aumentará cada vez mais a pobreza na nossa região. Então, é
necessário que os órgãos do meio ambiente tenham bom senso.
Sabemos que a legislação é muito dura com uma pessoa que possui
uma espingarda e mata uma caça para dar o que comer ao seu filho,
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da mesma forma que a pessoa que pesca. É um rigor imenso, mas
acabamos de ouvir o caso que V. Exa. citou em que há contra-senso
por parte das autoridades.

Quero parabenizá-lo pela iniciativa desse discurso e dizer que
muitas coisas precisam ser corrigidas no que se refere à atuação dos
órgãos do meio ambiente no Norte de Minas.

O Deputado Padre João - Na verdade, não resolve ter o incentivo do
governo federal com a reforma agrária, o crédito fundiário, se não há,
de fato, essa parceria e todo um sistema. De nada adianta ter poços
artesianos com a cobrança arbitrária dessas taxas, e, além disso, a
energia elétrica cobrada inviabiliza qualquer negócio.

O Deputado Weliton Prado sempre vem combatendo isso, em
sintonia com os movimentos populares. Temos um projeto de lei de
iniciativa popular tramitando nesta Casa no intuito de garantir a
gratuidade de 100kW de energia elétrica para a família carente, mas
vimos também nessas áreas que a energia elétrica inviabiliza qualquer
empreendimento: é caríssima. Os motores estão desligados porque
não têm condições de pagá-la. Existem áreas que têm cinco poços
artesianos, mas está tudo desligado, parado, já que não têm como
pagar.

Portanto, a situação permanecerá se não houver a integração
responsável de Emater, IEF, Igam e Iter. Apresentei uma outra
denúncia hoje, na Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,
e, na oportunidade, a fiz diretamente ao Presidente do Iter, o Luiz
Chaves. A iniciativa é ótima e é uma parceria com o governo federal -
há um repasse do governo federal para o Iter, a fim de fazer a
regularização fundiária. A ação já foi feita em Janaúba, e agora
acontece em Rio Pardo. Querem universalizar a reorganização
sobretudo das terras devolutas e públicas. Mas o que está
acontecendo? Há a seguinte situação: uma pessoa que, desde seus
avós e pais, vem trabalhando em uma área com cerca de 100ha, e o
Iter vai lá para regularizar, mas dá a documentação de 20ha. Para
onde vão os outros 80ha? Então a comunidade inteira não está
aceitando um trabalho que poderia ser excelente - feito por meio do
georreferenciamento - e que é muito preciso, por estar sendo
tendencioso.
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Como expus hoje para o Presidente do Iter, Luiz Chaves, no
entender da comunidade, estão querendo repassar essas outras
áreas para as empresas que se dizem reflorestadoras, mas que, na
verdade, são empresas da monocultura do eucalipto, que é uma
cultura como outra. Não se trata de floresta, pois floresta implica uma
diversidade de vegetação e tem um microclima diferenciado. Essa é
uma cultura, como existe a da cana, a do feijão, a do arroz e outras. É
uma cultura específica, não se trata de floresta.

Isso não é justo. E se trata de dinheiro público. Como vão fazer essa
regularização fundiária sem levar em conta a história da comunidade.
Temos um caso específico de uma comunidade do Rio Pardo: um
senhor, com 12 filhos, trabalha em uma área de 100ha desde a época
de seus avós, e agora querem conceder-lhe apenas 20ha. Portanto há
algo errado, e estamos trazendo isso para a tribuna. Estamos
formalizando todas as denúncias e cobrando dos órgãos competentes.

Em se tratando do equívoco - não sei se foi pressionado - do IEF, o
próprio Ministério Público já o recebeu. Então quero reiterar aqui que,
como instituição, o Ministério Público tem um papel muito importante
para todos nós. E aproveito a presença da Deputada Elisa Costa,
nossa Líder, e a dos outros colegas Deputados que tiveram uma
posição contrária ao Projeto de Lei Complementar nº 17, para chamar
a atenção para a chamada que está sendo feita na TV Assembléia
relativamente a ele. À primeira vista, a chamada é tendenciosa, ou
seja, parece que retrata o posicionamento da Casa como um todo,
como se fosse único. Gostaria que os nobres colegas fizessem essa
avaliação. Ao chamarem a sociedade para entender o Projeto de Lei
Complementar nº 17, a meu ver, isso se faz de forma tendenciosa,
não retratando a Casa como um todo, mas pegando a parte como se
fosse o todo. Eis o meu protesto contra essa chamada.

Na oportunidade, trago outras denúncias que houve no roteiro que
realizamos no Norte e no Jequitinhonha, onde famílias inteiras estão
passando por um empobrecimento, de certa forma, progressivo -
parece contraditório -, por ausência da Emater, do Igam e do IEF.

Destaco que os recursos do governo federal estão sendo
repassados, como disse hoje o Sr. Luiz Chaves, ao Iter, para a
reorganização, por meio do georreferenciamento. Aliás, também estão
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sendo repassados à Emater, pois, se não me engano, só neste ano
foram repassados R$8.000.000,00 à parte de assistência técnica.
Além disso, a Emater cobra, por meio de convênios com as
Prefeituras, um valor exorbitante. Um técnico custa, para cada
Prefeitura, no convênio, cerca de R$1.500,00 de recurso direto, sem
falar em aluguéis, cessões de outros servidores, como secretários,
para dar suporte aos técnicos. Então, onde está o Estado? Qual o
papel do Estado no que se refere ao acesso à terra e à assistência
técnica?

Sr. Presidente, destaco a grande concentração de terra nas mãos
das empresas. Em Minas Novas, isso é um escândalo. O mesmo
ocorre em Turmalina e em inúmeras outras cidades, pois mais de 80%
do Município se encontra nas mãos de uma empresa.

Encerro citando, entre outras empresas, a Acesita: isso não pode
ficar assim e não ficará assim. Estamos seguindo os trâmites legais.
Se aquela terra não for reconquistada, usaremos outros métodos, ou
seja, usaremos o método da Justiça para colocá-la nas mãos do
trabalhador e da trabalhadora rurais, que estão sendo expulsos de
suas terras para São Paulo.

Deputada Elisa Costa, só de uma comunidade rural de Turmalina,
cujo nome é Zé Silva, saíram 160 trabalhadores, que estão em São
Paulo, trabalhando na colheita de cana. O êxodo rural é até
compreensível, se a pessoa sai de sua terra para trabalhar na
indústria ou em outro setor; no entanto, não é justo que essas
pessoas saiam de sua área rural, para irem trabalhar em outra área
rural, em um Estado bem menor que o nosso, Minas Gerais, enquanto
aqui há tantas terras concentradas nas mãos das empresas. Isso não
é justo e não ficará assim! O recado está claro e, em princípio, é dado
à Acesita. Estaremos junto com os movimentos para reconquistar
essas terras, se não pelas vias legais, pelo menos pelo critério da
justiça, ainda que essa justiça seja feita pelos próprios movimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores da
imprensa, senhoras e senhores que nos acompanham das galerias,
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servidores da Casa e telespectadores da TV Assembléia.
A minha passagem por aqui é para trazer uma palavra que pode

contribuir para acalmar um pouco, trazer tranqüilidade aos nossos
companheiros profissionais do transporte fretado. Nesta semana,
fizeram aqui, na porta da Assembléia Legislativa, uma manifestação.
Lá estive, no início, procurando levar o nosso apoio, o apoio da
Comissão de Turismo. Já tínhamos como parceira a Comissão de
Transporte, brilhantemente presidida pelo Deputado Gustavo
Valadares, que também se interessou pela situação, pelo problema,
que é o decreto que impede que os ônibus com mais de 15 anos
circulem no Estado de Minas Gerais.

Isso trouxe muita intranqüilidade, uma vez que esses ônibus são, na
verdade, a fonte de renda de boa parte desses trabalhadores. São
pequenos empreendedores que têm no seu ônibus um meio de vida.
Alguns deles abriram mão de bens para adquirir esses ônibus e agora
estão impedidos de trabalhar.

A continuidade dessa ação que o decreto impõe, ou seja, multa e
apreensão desses ônibus, começa a criar um semicaos. Os
estudantes dependem desse transporte; os trabalhadores dependem
desse transporte para chegar às empresas onde trabalham; o turismo
depende desse transporte; e boa parte da frota tem mais de 15 anos.
O Governador Aécio Neves está sensível ao problema dos nossos
companheiros e, com toda a certeza, conosco, vai apontar um
caminho para a solução. Fizemos duas reuniões com o Secretário
Danilo de Castro, uma anteontem e uma hoje. Estivemos lá: eu, como
Presidente da Comissão de Turismo; o Deputado Gustavo Valadares,
como Presidente da Comissão de Transporte, e o Deputado Paulo
Cesar, que, na primeira reunião, falou que Nova Serrana praticamente
parou esta semana.

Os trabalhadores dependem do transporte, que ficou prejudicado
com essa medida. Imaginem uma cidade como Nova Serrana, que
respira trabalho, onde cada casa tem uma indústria que emprega 10,
15, 20 pessoas, e que tem grandes empresas que empregam
centenas de pessoas, mas que precisaram parar porque não havia
transporte para os trabalhadores chegarem até seu local de trabalho.

Creio que aqui irá prevalecer o bom senso. O Governador é um
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homem de muito bom senso. Tivemos, por parte do Secretário Danilo
de Castro, a garantia de que, até terça-feira, teremos uma solução
para o problema, solução esta que já está sendo estudada e
trabalhada. Portanto, venho a esta tribuna com essa informação, para
trazer tranqüilidade a todos os companheiros do transporte fretado. A
solução está a caminho, e muito próxima.

Outra coisa que gostaria de mencionar é que esses ônibus estão
sendo fiscalizados. Eles não vão para as ruas sem antes passar por
um processo rigoroso de fiscalização, envolvendo, inclusive, o
Inmetro.

Os proprietários dos ônibus estão dispostos a fazer a revisão dos
seus veículos de seis em seis meses, ou até de três em três meses,
se necessário for. Se entendemos que um ônibus com mais de 15
anos está velho para rodar, precisamos verificar também as condições
dos outros meios de transporte do nosso sistema. Temos, por
exemplo, caminhões com aproximadamente 50 anos circulando pelo
nosso país. Não é muito comum, mas às vezes passamos por
Mercedes antigas, as chamadas “caras-chatas”, com mais de 50 anos.
Quanto à aviação, temos aviões com 30, 40 anos voando. Nossos
Electras faziam pontes aéreas com eficiência e foram retirados de
circulação. Eram aviões antigos, mas voavam com segurança.
Quando foram retirados de atividade, os usuários do transporte aéreo
lamentaram, porque eram aviões extremamente seguros.

Então, acredito que não é a idade do carro, mas a fiscalização
responsável, que vai determinar se ele está ou não apto a rodar, e
assim por diante. Nas nossas ferrovias, há máquinas antigas ainda
rodando, e creio que, se formos limitar o tempo para os ônibus,
precisaremos limitar também para outras áreas do transporte. Não
estou dizendo isso para criar uma celeuma, um constrangimento, uma
discussão, uma polêmica. É só para podermos, pensando no que
acabei de dizer, concluir que é possível rever o decreto e torná-lo
perfeitamente aplicável, sem penalizar os nossos companheiros. Aliás,
eles reclamam também de que não há, por exemplo, uma linha de
crédito para adquirir novos ônibus. Estão obrigados a trocar os seus
ônibus, mas não contam com nenhum incentivo para retirar o ônibus
velho e colocar um novo no lugar. Algumas pessoas me procuraram, e
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uma delas me disse que penou para comprar um ônibus, enfrentou a
maior dificuldade, e agora não pode usá-lo. É uma situação muito
delicada.

Quero crer que, da parte do Governador, mais uma vez teremos
uma ação favorável, tendo em vista uma solução, já que ele está
sempre atento às necessidades da população de modo geral. Se
Deus quiser, até a próxima terça-feira - portanto, antes da audiência
para discutir o assunto com os principais interessados e atores desse
processo -, teremos uma solução que atenda aos nossos
companheiros do transporte fretado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde. Não poderia deixar esta
oportunidade passar em branco e, assim sendo, quero fazer uma
reflexão acerca do projeto que votamos no período da manhã, até
fazendo uma crítica quanto à atuação da grande imprensa do Estado
de Minas Gerais, que infelizmente não trata os fatos da maneira como
eles o são. Em todos os jornais, não vem publicado o projeto, o veto
que foi derrubado pela maioria dos Deputados desta Casa. Quero
deixar bem claro o posicionamento da Bancada do PT e do PCdoB,
pois votamos pela manutenção do veto e contra o projeto. Mas, em
nenhum momento, a imprensa trás como capa, como manchete, o
projeto que foi aprovado e o veto que foi derrubado.

De que trata o projeto de lei? De uma gratificação por acumulação
de atribuições, quando membro do Ministério Público for designado
para atender à Procuradoria ou aos Promotores na mesma Comarca
do titular, ou em substituição. Trata ainda de uma indenização para os
membros e servidores do Ministério Público por plantões exercidos em
finais de semana, feriados ou por outras razões e medidas urgentes.
Por exemplo, se há um processo urgente e terão de trabalhar até mais
tarde, receberão mais; todavia, quem controlará e fiscalizará isso?
Haverá cartão? Infelizmente, a grande imprensa de Minas Gerais não
tratou, não mostrou isso.

Há outras emendas? Há as emendas que, segundo a imprensa,
tratam de foro privilegiado, e vários outros aspectos, mas, sobre o
ponto principal, o coração, a alma do projeto, ninguém falou. Ninguém
viu, ninguém fala. Será que estou doido?
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Estão aqui as manchetes dos jornais, e não falam a respeito disso.
O projeto foi aprovado.

Está aqui, na manchete de um outro jornal: “A Comissão Especial da
Assembléia Legislativa encarregada de analisar veto do Governador
Aécio Neves ao projeto que estende o foro privilegiado aos Deputados
Estaduais aprovou ontem parecer pela derrubada do veto. A matéria
deve ser votada em Plenário hoje e, segundo enquete...”. Onde se
está falando sobre a remuneração aprovada? Em lugar nenhum.
Então há uma opinião pública e uma opinião publicada. A população
tem o direito de saber a verdade. Infelizmente a imprensa de Minas
Gerais não mostra a realidade para o povo. Não podemos aceitar isso.
É preciso retratar aqui. Há questionamentos em relação ao projeto.
Está corretíssimo o posicionamento da imprensa. A população é
contra. Tudo bem que se promova o debate, mas que se mostre a
realidade no todo, como foi aprovado, e não só parte dela.

Com todo o respeito que temos pelo Ministério Público, que tem um
papel fundamental, isso é um absurdo, não tem limite. Já receberam
no interior um salário médio de R$20.000,00 mais uma indenização -
se for Promotor Eleitoral, mais um salário. E ainda gratificação para
trabalhar no final de semana? Ninguém agüenta.

Cito o exemplo dos próprios servidores da segurança pública, que
têm uma das menores remunerações de todos os outros Estados do
País. Há servidores da educação recebendo um salário mínimo. Isso é
incabível. Não podemos aceitar isso de maneira alguma, aliás votando
projeto que fere a LRF, que está totalmente contra a legislação. A LRF
deixa bem claro que o projeto do Procurador do Estado tinha de ter
um impacto financeiro orçamentário, uma estimativa. Ninguém sabe
quanto se gastará. A imprensa mostra isso para a população? Não.
Não tenho medo e venho até aqui para mostrar a realidade para ela.
Com todo o respeito que tenho pelos jornalistas, que, aliás, estão aqui
e realizam um belo trabalho, a imprensa tem de fazer, sim, esse “mea
culpa” e pôr a mão na consciência. Sei que, às vezes, a culpa não é
deles. Aliás, sou repórter fotográfico. Há alguns anos, cheguei a ser
demitido de um jornal porque mostrei a realidade.

É muito importante travarmos esse debate e mostrarmos a realidade
como ela é. Infelizmente, estamos votando aqui um projeto em que,
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querendo ou não, os Promotores, que têm cargo vitalício, ou seja,
ficarão toda a vida recebendo, possuem uma remuneração bem acima
do teto. Por outro lado, servidores, policiais civis, professores,
Defensores Públicos, que são advogados dos pobres e dos mais
simples, não recebem o que pagarão de imposto de renda.

Temos o maior respeito pelo Ministério Público. Todavia,
discordamos da remuneração. O Bloco PT-PCdoB teve o
posicionamento de votar pela manutenção do veto do Governador.

Quem tem interesse de aprovar o projeto da maneira como está? A
quem serve? Lógico que é o governo do Estado. Aliás, está aqui na
reportagem: “Papéis invertidos no Plenário”. Isso não é a realidade.
Não tem papel invertido algum. Os Deputados votaram de acordo com
os interesses do governo, que jogou para a platéia, fez um carcará e
um blablablá. Quem ele blindou? Os Secretários de Estado, que têm o
Orçamento. Qual é o Orçamento do Estado? R$32.000.000.000,00.
Como disse muito bem o Deputado, qual orçamento cada Deputado
administra ou por qual é responsável? Não há. Eles são responsáveis
pelo seu mandato e gabinete. Repito: os responsáveis pelo
Orçamento de R$32.000.000.000,00 são os Secretários. Então houve
uma blindagem deles. É preciso que fique bem claro para o conjunto
da população que aí é que houve a blindagem.

É lógico que o Governador sai bem na foto; aliás, desculpem-me o
linguajar, “fica bem na fita”, com a imprensa nacional e estadual.
Muitas pessoas dizem: o Governador não entrou no jogo. É lógico que
não entrou! Ele criou a modalidade e as regras do jogo; é muito
inteligente. Tiro o chapéu para ele, que teve todas as condições
suficientes para ficar bem e blindar os seus Secretários. A Assembléia
fica com o desgaste. Para os Deputados não muda nada, porque hoje
só podem ser julgados pelo Tribunal de Justiça. Então, não fará
diferença alguma, pois já é assim hoje. Aliás, no interior, muitos
Deputados respondem por carta precatória; os Promotores e os
Juízes, da mesma forma.

A quem beneficia esse projeto? Aos Secretários de Estado, que têm
a chave do cofre com R$32.000.000.000,00 do Orçamento. Se houver
um problema na saúde no interior, no Jequitinhonha, em razão de
perda de medicamento, não se pode entrar com uma ação, porque
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deverá passar pelo Procurador. Então, acho muito importante mostrar
a realidade para a população de Minas Gerais. O que não podemos
aceitar são meias verdades passando por realidade. Posso até ser
muito perseguido, mas não pecarei por omissão. Tenham certeza de
que mostrarei a realidade.

Fica essa crítica para toda a imprensa de Minas Gerais. Ela tem de
mostrar e fazer esse debate com a população. Ela pode ter um ponto
de vista, mas não pode ocultar a realidade, principalmente camuflá-la.
Isso não podemos aceitar.

Vejam bem, nenhuma capa de jornal mostrou o projeto que
votamos, que foi criar uma gratificação para as atribuições dos
membros do Ministério Público e uma indenização para os seus
servidores, que já recebem muito.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V. Exa.
pelo pronunciamento, principalmente na parte em que faz uma crítica
construtiva a parte da imprensa mineira. V. Exa. faz isso com muita
convicção. Todos os que estamos acompanhando o seu
pronunciamento percebemos a sua firmeza. Comungo com todas as
palavras pronunciadas, em especial com a crítica que V. Exa. fez a
uma parte da imprensa.

Tenha a certeza de que há um jornal escrito que vem, realmente,
tentando induzir a opinião pública dizendo que os Deputados votaram
aqui nesta Casa uma blindagem, um foro especial.

Foi mostrada aqui pelo Deputado Lafayette de Andrada, ontem, e já
foi mostrada pelos Deputados Antônio Júlio, Getúlio Neiva e vários
outros essa realidade. Infelizmente, essa mesma imprensa não mostra
que o foro especial não é tratado aqui neste Plenário, mas foi tratado
pelo constituinte, pelo legislador originário no advento da construção
da Constituição da República. É lá que se altera ou não esse foro.

Então, não se trata de foro especial, mas apenas de restringir quem
ofertará a denúncia, que é hoje feita pelo Procurador, conforme ficou
estabelecido com a derrubada do veto. Portanto, essa é a primeira
inverdade praticada por boa parte da imprensa.

O segundo aspecto, Deputado Weliton Prado, é que não é de hoje
que vem ocorrendo essa prática denunciada por V. Exa. A Assembléia
tem sido escolhida constantemente para ser o saco de pancadas.
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Talvez V. Exa. não se lembre, mas, em agosto de 2001, a imprensa
bateu quatro meses nesta Casa dizendo que aqui havia supersalários.
Eu era Deputado naquele momento. A Assembléia corrigiu o que a
imprensa distorceu, porque aquilo que era tratado como verba
indenizatória ela chamou de salário. Então, esta Casa corrigiu.
Pergunte se os demais Poderes do Estado fizeram o mesmo.
Pergunte quais foram as matérias que, insistentemente, uma boa
parcela da imprensa fez em relação a esses mesmos órgãos e
Poderes.

V. Exa. expõe muito bem. O Promotor que ganha R$19.000,00
iniciais de carreira não precisa de gratificação de R$3.600,00. Um
Delegado de Polícia, que acabou de entrar, ganha R$3.800,00 brutos.
Ele também é bacharel em Direito e compõe a carreira jurídica.

Vamos ao foco principal. Quem enviou o projeto a esta Casa foi o
Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares, com a finalidade de se
votar a gratificação de 15% para Promotores e Procuradores, porque
ganham “mal”: R$19.000,00 iniciais.

Perguntem se a imprensa publica quanto ganha um Deputado desta
Casa hoje. Ela não publica, mas também não publica quanto ganha o
Promotor e quanto ganha o Juiz. Limitaram-se a dizer as notas
técnicas do Tribunal e do Ministério, quando o Conselho Nacional de
Justiça declarou, através da “Folha de S. Paulo”, que aqui em Minas
Gerais havia mais de 200 integrantes do Poder Judiciário e mais 150
do Ministério Público ganhando acima do teto. Portanto, isso é para V.
Exa. entender que o saco de pancadas escolhido é a Assembléia
Legislativa, porque lá um tem a caneta para fazer a denúncia e outro,
a caneta para a condenação. Esse é o motivo. A Assembléia
Legislativa não tem essa caneta para tratar do assunto dessa
maneira.

Assim, cumprimento V. Exa. pelo pronunciamento, pois a crítica é
pertinente e, infelizmente, parte da imprensa tentou induzir, diria,
como costumeiramente, a opinião, mas não o conseguiu, não
sensibilizou ninguém. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço as palavras do Deputado.
Pela manhã, um jornalista perguntou-me se o projeto criava, ou não,
blindagem. Respondi que sim, que o projeto, como está, criava uma
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grande blindagem, uma armadura resistente, forte e robusta para os
Secretários de Estado. Verdadeiramente há essa criação para os
Secretários de Estado, que têm o dinheiro no cofre.

Assim, a quem interessa esse projeto? Ao governo do Estado. Mas
quem é o pai da criança? O governo do Estado, mas, como filho feio
não tem dono, jogaram o projeto nesta Casa, usando um braço da
Assembléia para que esta assumisse o desgaste junto à opinião
pública. A quem interessa o projeto? Ao Governador do Estado.

Ele é o Governador. Haveria alguma possibilidade? Imaginem: o
Líder do Governo, o Líder da Minoria, os Deputados que compõem a
base do governo na Assembléia votarão contra o projeto do
Governador? Isso é incabível. Paremos para imaginar os Deputados
que compõem a base do governo, assim como seu Líder votando
contra. É lógico que há a chancela, há interesses. A única coisa que o
governo não quis foi ficar com o desgaste, com o ônus, e jogou o
projeto para a Assembléia, para que os Deputados da base o
votassem. Tivemos posicionamento firme e votamos contra o projeto,
por convicção e por coerência. Não concordamos com o aumento nem
com vários pontos do projeto.

Temos profundo respeito pelo Ministério Público, e é muito
importante que esse órgão tenha autonomia e independência.
Sabemos que há exageros e excessos que devem ser combatidos
com muita firmeza. Não poderia deixar de trazer esse assunto a
público, mostrando o realidade ao conjunto da população mineira.

Tenho comigo levantamentos relativos à execução orçamentária,
que demonstram que, verdadeiramente, os Secretários de Estado é
que seriam blindados. Essa é a previsão do programa para o
Orçamento deste ano. Só para V. Exas. terem uma idéia, para o
programa Saúde em Casa, o investimento previsto era de
R$37.000.000,00. Sabem quanto foi investido? Zero. Para o programa
de Saneamento Básico Estruturador, previam-se R$195.000.000,00.
Sabem quanto foi executado? Zero. Para o Alimentação Escolar no
Ensino Médio, cuja previsão era de R$1.000.000,00, a execução
também foi zero.

Para o programa Escola Viva, Comunidade Ativa no Ensino Médio,
não foi gasto nenhum centavo, embora estivesse previsto um valor de
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R$5.000.000,00. Quanto foi gasto no programa Escolas em Rede,
Ensino Fundamental, cuja previsão era de R$10.000.000,00? Nada,
nenhum centavo. Também não foi gasto nada com informatização de
Centros Comunitários - Telecentros -, cuja previsão era de
R$2.500.000,00. Para o Minas Comunica, foram previstos
R$46.000.000,00, e nenhum centavo também foi gasto. Esses
Secretários ficarão mais tranqüilos ainda, porque agora estarão
blindados, com armaduras, e terão foro privilegiado.

Para os Deputados, não fará diferença. O Promotor pode até
investigar, afinal, pela legislação, é o Tribunal de Justiça que tem a
responsabilidade de proceder ao julgamento. Não muda nada, não
altera nada para os Deputados, mas, como filho feio não tem dono, o
governo não quis assumir o projeto, o ônus. Para ser veiculado pela
imprensa, em âmbito nacional, criou a modalidade esportiva e a regra
do jogo, mas utilizou os Deputados da base do governo da
Assembléia para aprovar o projeto. Não teve peito para assumir sua
responsabilidade.

O Deputado Carlin Moura disse muito bem, quando o Presidente
Lula quis blindar o Presidente do Banco Central, blindou. Assumiu o
ônus e enviou o projeto para o Congresso Nacional assumir a
paternidade. Infelizmente, em relação a esse projeto, o governo não
assume a responsabilidade; todavia ninguém é bobo. Infelizmente,
como a grande imprensa não mostra essa realidade, nós fazemos
esse papel nesta Assembléia. Obrigado.

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

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, complementando o aparte que fiz ao Deputado
Weliton Prado, queria que a imprensa mineira acompanhasse se o
Ministério Público pedirá, na ação direta de inconstitucionalidade,
especialmente, o artigo que traz os 15% de gratificação - trabalho por
final de semana.

Já morreram mais de 120 policiais, de janeiro de 2003 até agora, e
eles ainda não recebem o adicional de periculosidade. Essa é a
comparação que fazemos constantemente.

É uma luta que estamos travando aqui na Assembléia para o



410

reconhecimento de que se tenha um pouco mais de consideração
para com aqueles que defendem a vida das pessoas, mesmo com o
sacrifício da própria vida todos os dias. Esses, sim, deveriam receber
um olhar de mais valorização, porque realmente ganham mal e
precisam ser mais bem remunerados.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o assunto que
me traz novamente a esta tribuna refere-se à ausência do
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros de uma convocação que
as Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos fizemos,
mediante um requerimento de minha autoria. Em uma reunião ontem,
o Comandante-Geral dos Bombeiros deixou de atender ao pedido,
obviamente utilizando-se de um subterfúgio legal, previsto no
Regimento Interno, pelo qual o convocado pode marcar o horário e a
data para comparecer à convocação, conforme o Regimento Interno
da Casa.

Ele disse que estava impossibilitado de comparecer à audiência de
ontem das Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos e
que viria no dia 6 de setembro, às 16 horas. Ontem, quando os
trabalhos de nossa Comissão eram transmitidos ao vivo pela TV
Assembléia, disse - e repetirei novamente - que, se o Comandante
usou desse subterfúgio regimental como estratégia para que o
assunto viesse a ser esquecido, ele pode tirar essa idéia da cabeça
porque estaremos lá, mesmo sendo véspera do feriado de 7 de
setembro. Nem que para isso esteja presente apenas o Deputado
Sargento Rodrigues, o que não acontecerá. Nós estaremos na
Comissão para recebê-lo e para indagar dele sobre aquilo que ele não
tem feito, que é o cumprimento da lei que esta Casa aprovou.

O Deputado Paulo Cesar, ao tomar conhecimento da nossa
cobrança, já manifestou publicamente que também estará presente no
dia 6 de setembro, aguardando a presença do Comandante-Geral dos
Bombeiros, que, dessa vez, não poderá adiar ou postergar. Caso o
faça, responderá por crime de responsabilidade, como prevê o
Regimento Interno, a Constituição Estadual e a Constituição da
República.

Por que convocamos o Comandante do Corpo de Bombeiros? Esta
Casa, depois de muita luta nossa, de empenho e de cobrança ao



411

Governador do Estado, especialmente ao Secretário Danilo de Castro
e ao Vice-Governador Antônio Anastasia para que enviassem um
projeto de lei para solucionar o problema das promoções dos militares
da PM e dos Bombeiros, já que havia a forte reclamação de que as
promoções estavam demorando muito.

Deputada Elisa Costa, tivemos o maior empenho e levamos nove
meses para conseguir arrancar o projeto do Poder Executivo, que foi
enviado a esta Casa. A Situação e a Oposição acolheram o projeto da
melhor forma possível. Não houve nenhum voto contrário. Aprovamos
o Projeto de Lei Complementar nº 86 no final de dezembro de 2006. O
Governador o sancionou no dia 17 de janeiro de 2007. A lei entrou em
vigor três meses depois, no dia 18 de abril.

Há dois pontos na lei a que o Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros, Cel. José Honorato Ameno, vem resistindo. Isso é o que
nos incomoda. Enquanto os praças e uma boa parcela de Oficiais,
especialmente os Oficiais subalternos, estão precisando de que o
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros apenas cumpra a sua
obrigação e cumpra a lei.

Ele ainda resiste. Não houve falta de diálogo por parte deste
Deputado nem de uma negociação política ou de tentativa de uma
negociação política. Estive lá, em agenda com ele, por duas vezes
para tratar do problema. Todas as vezes que cobramos do
Comandante, houve desculpas. A desculpa era que não havia o
decreto regulamentando a lei, e por isso não poderia promover.

Posteriormente, estivemos em encontro com o Secretário Danilo de
Castro e o Vice-Governador Antonio Anastasia. Após nossa insistente
cobrança, o Vice-Governador determinou que fosse baixado o
decreto. Retornamos com a Comissão de Segurança Pública e de
Direitos Humanos, este Deputado e o Deputado Durval Ângelo, para
uma audiência com o Comandante-Geral, aí já cumprindo um
requerimento aprovado, de autoria deste Deputado.

E o Comandante do Corpo de Bombeiros se limita novamente a
dizer que, em que pese ao decreto, haveria problemas e agora seria a
lei dos efetivos. Portanto, em cada fase das cobranças em que
estivemos com ele, era apresentada uma desculpa para que a lei não
fosse cumprida. Recentemente este Deputado encaminhou o Ofício nº
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773/2007 ao Governador do Estado, dizendo que havia uma
resistência clara e cristalina por parte do Comandante-Geral do Corpo
de Bombeiros em cumprir a lei. É bom que se diga que o que estamos
cobrando, desta tribuna, é que ele cumpra a lei, e nada mais que isso.
Após enviarmos o ofício ao Governador, ele determinou a esse
Comandante responder o nosso questionamento. E novamente ele
voltou a limitar sua resposta dizendo que a Lei Complementar nº 95
não está sendo cumprida na íntegra, porque se necessita de uma lei
de efetivos para abrir vagas para os Sargentos serem promovidos de
terceiro a segundo.

Senhoras e senhores, esse assunto que trata de corporações
militares é bastante específico, mas a lei é muito clara. A própria lei
que ele cita faz o sentido contrário. O seu art. 13 diz o seguinte: “Para
fins de transição, as Comissões de Promoção de Oficiais e de Praças
deverão adequar a quantidade de promoções em cada turma à regra
prevista nos arts. 183, 184 e 187 da Lei nº 5.301, de 1969, com a
redação dada por esta lei, observando-se sucessivamente o seguinte:
III - no caso do número de militares promovidos ser superior ao
previsto pela aplicação da regra do art. 184 da Lei nº 5.301, de 1969,
aplica-se esta regra aos remanescentes”. O art. 213 da Lei
Complementar nº 95, cujo cumprimento estamos cobrando, diz que a
promoção por merecimento e por antigüidade é devida às praças da
ativa a partir do acesso à graduação do 2º-Sargento. O seu inciso III
estabelece o tempo para a graduação do 2º-Sargento, e o § 3º
determina que as praças serão promovidas por antigüidade, de acordo
com os incisos indicados.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o comando da lei é imperativo. Ela
diz que as praças serão promovidas. Não é facultado ao Comandante-
Geral dos Bombeiros interpretá-la de forma restritiva. Não lhe é dada
essa opção, essa escolha. O comando da lei é imperativo e determina
que as praças serão promovidas por antigüidade e que a graduação
do 2º-Sargento ocorrerá no sétimo ano após o ano-base, os 3ºs-
Sargentos remanescentes da turma.

O que estamos cobrando, Sr. Presidente, é que realmente o
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar respeite a lei e,
acima de tudo, que o Governador Aécio Neves faça uma intervenção
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imediata nesse caso. Se assim não o fizer, permitirá o cometimento de
injustiças. Essa transição a que se refere a lei diz respeito às
promoções que ocorrerão no dia 25 de agosto. Já disse desta tribuna,
e volto a afirmar para toda a imprensa, que, se essas promoções não
ocorrerem, haverá paralisação no Corpo de Bombeiros, que está
vivendo uma crise, porque seu Comandante não quer interpretar a lei
da forma como ela deve ser interpretada. Sr. Presidente, parece que
ainda estamos lá no corpo de tropa, quando víamos vários integrantes
da Polícia Militar, especialmente algumas figuras do posto de Coronel,
sempre trabalharem na interpretação restritiva da lei, quando o direito
é o do servidor. Hoje isso não está ocorrendo na Polícia Militar: lá a lei
está sendo cumprida na íntegra, dando um exemplo de como deve
ser.

A alegação do Comandante do Corpo de Bombeiros de que é
necessária uma nova lei de efetivo que preveja os cargos é jogada por
terra, pois a Lei Complementar nº 95 em nenhum momento faz
referência à Lei nº 16.307, de 2006, que trata do efetivo dos
Bombeiros. Então a Lei Complementar nº 95 não determina o seu
cumprimento, não faz referência alguma à Lei nº 16.307, que trata da
lei de efetivo. Portanto há má-vontade, falta de compromisso e
desrespeito por parte do Cel. José Honorato Ameno, no que diz
respeito à lei votada por esta Casa.

Disse ontem na Comissão que aguardaremos o dia 25 de agosto. Se
as promoções para 3º-Sargento a 2º-Sargento não ocorrerem por
antigüidade, ou seja, aqueles que possuem mais de sete anos na
graduação, conforme determina a lei, nosso gabinete fará uma
avaliação jurídica e, caso seja certificado que o Comandante feriu
algum dispositivo legal e que a ele pode ser imputada alguma
responsabilidade civil ou administrativa, ele será acionado no
Ministério Público. Nós o denunciaremos ao Ministério Público para
que ele cumpra a lei, mas, concomitantemente, organizaremos, por
meio de nossa assessoria, os mandados de segurança, expediente
utilizado e muito conhecido por aqueles que operam o direito
constitucional como remédio constitucional para fazer cumprir o direito
líquido e certo. Portanto acionaremos o gabinete, mas não
permitiremos que o Comandante-Geral dos Bombeiros descumpra a
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lei. Isso é fato.
Ontem tivemos a oportunidade, nas duas comissões, de deixar esse

assunto claro. Levei cerca de nove meses, negociando, buscando
diálogo, entendimento e apresentando números, problemas que
estavam ocorrendo tanto na Polícia Militar quanto no Corpo de
Bombeiros no que tange às promoções dos militares. E, após muita
insistência, o Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel. Hélio dos
Santos Júnior, determinou uma comissão para que se fizesse um
estudo para elaborar uma minuta de anteprojeto da qual o Bombeiros
Militar participou ativamente. Essa minuta, depois de pronta, foi
enviada ao governo, e o Governador a enviou a esta Casa, que, com
a máxima boa-vontade, aprovou a lei.

Sr. Governador Aécio Neves, agora o Comandante-Geral do Corpo
de Bombeiros não quer cumprir a lei que esta Casa aprovou e que V.
Exa. sancionou para solucionar um problema que estava ocorrendo no
Corpo de Bombeiros e na Polícia Militar.
  Faço um apelo ao Governador: que todo o trabalho feito por este
Deputado, pelo conjunto desta Casa, pelo próprio Governador, pelo
Secretário de Governo, pelo Vice-Governador, atendendo a um forte
apelo deste Deputado, não seja jogado por água abaixo. Caso o
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros não queira cumprir uma
lei, estando ele subordinado ao mesmo Estado Democrático de
Direito, em que a lei deve imperar, o Governador deve retirá-lo do
cargo. O Governador deve substituí-lo porque isso é uma afronta ao
Estado Democrático de Direito. Um chefe de uma corporação que
deveria cumprir uma lei sancionada pelo próprio Governador volta-se
contra a lei, contra o próprio chefe. Ao sancionar a lei, há uma vontade
expressa do Governador que ela seja cumprida, mas, infelizmente, o
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros não quer cumpri-la.
Portanto, antes que o caldo entorne, faço um apelo ao Governador:
que se façam as promoções e que se cumpra a lei, porque é isso o
que os militares do Corpo de Bombeiros espera dele. Obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nº 17.678. Pelo BSD: efetivos - Deputados Fábio
Avelar e Neider Moreira; suplentes - Deputados Carlos Mosconi e
Fahim Sawan; pelo PV: efetivo - Deputado Hely Tarqüínio; suplente -
Deputado Délio Malheiros; pelo PDT: efetivo - Deputado Carlos
Pimenta; suplente - Deputado Paulo Cesar; pelo PP: efetivo -
Deputado Dimas Fabiano; suplente - Deputado Vanderlei Jangrossi.
Designo. Às Comissões.

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
959/2007, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em
8/8/2007, do Projeto de Lei nº 1.270/2007, do Governador do Estado,
e dos Requerimentos nºs 899/2007, do Deputado Almir Paraca,
902/2007, do Deputado Sávio Souza Cruz, e 903/2007, do Deputado
Wander Borges; de Educação - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária,
em 8/8/2007, dos Projetos de Lei nºs 1.246/2007, do Governador do
Estado, 1.267/2007, do Deputado Walter Tosta, 1.273/2007, do
Deputado Fahim Sawan, e do Requerimento nº 390/2007, do
Deputado Weliton Prado; e de Transporte - aprovação, na 19ª
Reunião Ordinária, em 7/8/2007, do Projeto de Lei nº 1.290/2007, do
Deputado Adalclever Lopes, e do Requerimento nº 905/2007, da
Comissão de Meio Ambiente (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos
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do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva (5), solicitando a inclusão em ordem do
dia dos Projetos de Lei nºs 135, 144, 370, 747 e 749/2007.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa
Costa, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 20
minutos. Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputado José Henrique,
em cuja pessoa cumprimento todos os Deputados e Deputadas,
imprensa, TV Assembléia e todos os que nos vêem neste momento.
Gostaria de abordar, desta tribuna, três temas que dizem respeito aos
Municípios de Minas Gerais.

O primeiro tema se refere à decisão da Copasa de sair de sua sede
regional na cidade de Governador Valadares.

Deputado José Henrique, que é da nossa região, Deputado Fábio
Avelar, com quem já conversamos, e Deputado Jayro Lessa, esta
semana recebemos um manifesto dos funcionários da Copasa,
assinado por grande parte dos Municípios do Médio Rio Doce. Ontem
também chegou às nossas mãos um manifesto da Câmara Municipal
de Governador Valadares. O Sindágua e os próprios funcionários da
Copasa da sede distrital do Médio Rio Doce, em Governador
Valadares, já haviam feito essa manifestação.

Diante disso, logo solicitamos ao Presidente da Copasa uma
audiência. O Deputado Jayro Lessa já se manifestou, e o Deputado
Fábio Avelar está empenhado para unirmos forças e falarmos com o
Sr. Márcio Augusto Vasconcelos Nunes, Presidente da Copasa, sobre
a importância da permanência da sede da Copasa Regional em
Governador Valadares.

Há manifesto assinado por Prefeitos e Chefes de Gabinetes de
Sobrália, Virgolândia, Coroaci, Nacip Raydan, Matias Lobato,
Tumiritinga, Engenheiro Caldas, Tarumirim, Itanhomi, São José de
Safira, Dom Cavati, Fernandes Tourinho, Sardoá, Alpercata, Santa
Efigênia de Minas, Divino das Laranjeiras, Marilac e outros Municípios,
o que reflete a preocupação de toda a nossa região para que a sede
permaneça em Governador Valadares. Os funcionários apresentaram
várias razões no manifesto que nos foi entregue aqui, nesta Casa
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legislativa. A cidade de Governador Valadares polariza essa região.
O decreto, a decisão tomada por meio do Conselho de

Administração, aprovou uma resolução, segundo a qual as cidades
onde não há a Copasa não poderão sediar os escritórios regionais.
Somente as cidades de Governador Valadares e Ponte Nova, que têm
essa realidade, estão incluídas na resolução feita pela Copasa. As
unidades organizacionais e operacionais teriam de começar a
funcionar em novas sedes, a partir de agosto.

Fazemos um apelo ao Governador Aécio Neves, ao Vice-
Governador Anastasia e ao Sr. Márcio, Presidente da Copasa, a fim
de analisarem, efetivamente, a situação sob os diversos ângulos.
Primeiro, poderão analisá-la sob o ângulo dos servidores,
funcionários, que hoje são mais de 30 e residem em Governador
Valadares, onde suas famílias - e eles próprios - estudam. Ou seja,
eles têm uma vida estabelecida em Governador Valadares. Esse é um
dos motivos, considerando-se o ponto de vista dos servidores, que, ao
longo dos anos, construíram sua história em Governador Valadares,
onde fixaram residências e estabeleceram suas vidas.

Do ponto de vista da empresa, ela já possui lá uma sede construída.
Para os Municípios é mais fácil reportarem-se à cidade de Governador
Valadares. Muitas vezes, eles vêm não apenas para resolver uma
demanda na Copasa, mas também vêm à Sedese, à Secretaria de
Saúde e à Superintendência de Ensino. Na verdade, há muitas outras
demandas, em virtude das quais os Municípios precisam vir a
Governador Valadares.

Da mesma forma, considerando-se também o ponto de vista da
empresa, ela precisará de outro espaço, e com isso gastará mais
recursos, que chegam a aproximadamente R$60.000,00 por mês.
Esses recursos não precisariam ser gastos, já que a sede está
construída em Valadares, e lá estão seus equipamentos e
laboratórios. Para a empresa, é muito melhor continuar na sede
distrital, porque não gastará nenhum recurso para viabilizar-se em
outra sede, em outro Município, no próprio Médio Rio Doce.

Por fim, temos de fazer uma análise considerando-se o
desenvolvimento de Governador Valadares, que, além dos
funcionários e dessas demandas, conta com a sede distrital da
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Copasa, que é muito importante.
Então, queremos deixar aqui esse registro e solicitar o empenho do

Governador e do Presidente da Copasa, para que atendam as
reivindicações dos Deputados da região.

Quero também convidar para a nossa agenda de segunda-feira os
Deputados que representam a Bacia do Rio Doce. Aliás, já fiz um
convite aos Deputados José Henrique, Fábio Avelar e Jayro Lessa
para uma audiência com o Presidente da Copasa, a fim de levar essa
manifestação de toda a região, da Câmara de Governador Valadares,
e especialmente da cidade. Governador Valadares não precisa perder
a sede distrital da Copasa em função dos motivos alegados, que não
trazem nenhum prejuízo à empresa, mas, ao contrário, contribui com a
empresa, que contribui com a cidade e com os seus servidores em
Governador Valadares.

Então deixamos essa solicitação em nome do desenvolvimento de
Valadares, para que não haja nenhum prejuízo para a cidade - muito
menos para o Vale do Rio Doce -, que tem perdido pessoas,
empobrecida do ponto de vista regional e tem efetivamente precisado
do apoio dos investimentos federais e estaduais para que aquela
região possa desenvolver-se, crescer. Deixo registrado o nosso apelo,
a nossa reivindicação, com o apoio de todas as Prefeituras do Vale do
Rio Doce, para que a sede da Copasa permaneça em Governador
Valadares. Essa é também uma reivindicação do Sindágua e de todos
os servidores e funcionários da Copasa, não somente daquela região
mas também de Minas Gerais.

O segundo tema que também gostaria de abordar diz respeito aos
Municípios. O Deputado André Quintão, que está presente, foi um dos
primeiros Deputados que expuseram essa proposta no Plenário -
quero deixar isso claro -, e a Bancada do PT também, com o
Deputado Padre João, quando os convidamos para uma audiência
pública a fim de participarem do debate sobre o Fundomaq, o fundo
de desenvolvimento para o aluguel ou a cessão de equipamentos que
o governo de Minas criou para as Prefeituras. A Associação Mineira
de Municípios ajuizou ação com pedido de tutela na Justiça Federal,
para que a Secretaria Nacional do Tesouro pudesse fazer uma
avaliação. Ela está avaliando que o procedimento desse aluguel,
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cessão, foi irregular, pois fere a LRF e, principalmente, caracteriza um
“leasing” comercial, que não poderia ser feito pelo governo de Minas.

A proposta apresentada pela Bancada do PT, especialmente pelo
Deputado André Quintão, é que, não se resolvendo legalmente essa
questão com o Tesouro Nacional, apesar de a liminar funcionar, e ter
sido concedida até 30 de setembro, para não evitar que os recursos
do Provias e que os Municípios entrem para o Siaf, é preciso que
Minas Gerais tenha uma posição definitiva sobre esse tema. O tempo
está encurtando, pois 30 de setembro está próximo. As operações do
Fundomaq chegaram a R$200.000.000,00 para a compra de 1.236
máquinas, realizada por 713 Municípios. A proposta feita pelo
Deputado André Quintão, pela bancada do nosso partido, em
audiência pública, é que o Estado assuma a dívida de
R$50.000.000,00, que já foi contraída pelos Municípios e, em seguida,
faça a doação aos Municípios do Estado de Minas Gerais.

Deputado André, quero registrar a sua iluminada proposta; com
certeza essa doação será um benefício enorme aos 713 Municípios do
Estado.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Primeiramente queria
parabenizar a Deputada Elisa Costa e também com ela me solidarizar
em relação a essa questão da Copasa, na cidade de Governador
Valadares. Particularmente em relação ao Fundomaq, quero dizer
algo, e por isso é muito bom haver essa cobertura ampla da TV
Assembléia para as centenas de Municípios mineiros e também o
registro - estou aqui com as notas taquigráficas de um
pronunciamento do dia 6 de junho, em nome da Bancada do PT e do
PCdoB, exatamente fazendo uma sugestão ao Governador: uma vez
que a arrecadação do Estado foi elevada e que existem Municípios
em situação de penúria, sendo o Estado porta-voz dessa discussão de
refundar o pacto federativo, por que não o Governador não abrir mão
dessa cobrança dos Municípios, até porque manutenção de estradas
e transporte para a área da saúde, tudo isso comporta o apoio do
Estado para os Municípios?

Então, foi muito importante a base do governo ter abraçado a
proposta do PT e do PCdoB. Essa não é uma questão de paternidade
e efetivação da idéia, mas a justiça tem que ser feita, até porque isso
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é bom para o Governador, que vai atender a uma proposta da
Oposição. Isso é bom para a democracia, é sinal de que o Governador
está atento ao que a Oposição faz nesta Casa.

Queria então cumprimentar V. Exa., como Líder do Bloco.
Apresentei essa proposta no dia 6 de junho, às 14h37min, nesta
Casa, portanto há mais de um mês, e parece que será atendida pelo
Governador. E aqui fica o elogio. Torcemos por que esse projeto de lei
chegue logo para que possamos acelerar, nessa sintonia, sua
tramitação nesta Casa.

A Deputada Elisa Costa - Muito obrigada, Deputado André Quintão.
Quero registrar que realmente será um grande benefício para todos os
Municípios do Estado de Minas Gerais, que realmente precisam do
acompanhamento na área da agricultura familiar, da manutenção de
estradas e dos equipamentos, cuja cessão de uso foi feita para as
Prefeituras do Estado.

Já vimos que a manifestação foi levada ao Governador pelo Líder da
Maioria, Deputado Domingos Sávio, e pelo Colégio de Líderes, o que
reforça a importância do papel do Legislativo e o fortalece. Essa
posição foi da Bancada do PT, mas também de todos os Deputados
que, com certeza, gostariam de ver os Municípios mais bem
atendidos. Eles utilizarão esses recursos com que pagam o aluguel
das máquinas em outras políticas públicas, como o transporte escolar
e a manutenção de estradas vicinais.

Deputado José Henrique, quero ainda abordar um último tema, que
tem tudo a ver com as Prefeituras e os Municípios: uma assistência
técnica a eles. Quero registrar aqui que, na prática, já está-se
efetivando em Minas uma proposta que também, Deputado André
Quintão, foi fruto de nosso debate na Assembléia Legislativa e que
agora está sendo assumida pelo governo do Estado e pela Secretaria
de Desenvolvimento Regional e de Política Urbana, a Sedru. Quero
falar exatamente sobre essa proposta. Acabei de ver na imprensa o
anúncio de que Minas Gerais vai dar acompanhamento, por meio da
Sedru, aos Municípios na área da assistência técnica, especialmente
na elaboração e no acompanhamento de projetos referentes ao PAC,
nas áreas da habitação e do saneamento.

Quero aproveitar para fazer o registro de um projeto que está
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tramitando nesta Casa Legislativa desde 2005, cuja aprovação efetiva
até hoje ainda não consegui; entretanto, na prática, a lei já está
funcionando na Sedru, conforme publicado pela imprensa de Minas
Gerais. Em junho de 2005, quando assumi o mandato, apresentei o
Projeto de Lei nº 2.382, dispondo sobre a criação pelo Estado do
Serviço de Engenharia e Arquitetura Públicas, uma proposta feita pelo
Crea, quando sob a Presidência do Sr. Marcos Túlio de Melo, que
debateu esse projeto em todo o Estado de Minas Gerais, em todas as
seções e subseções dos Creas, como forma de dar uma contribuição
aos profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia, mas
principalmente, Deputado Carlos Mosconi, à elaboração de projetos e
assistência técnica de nossas Prefeituras.

Recentemente, a Associação Mineira dos Municípios fez uma
parceria com o Crea para que os nossos Municípios, as pequenas
Prefeituras, que, às vezes, não têm condições de ter uma equipe
técnica para a elaboração, a captação e até mesmo a execução de
obras, pudessem ter do Estado e do Crea a responsabilidade de
ajudá-los. Essa proposta foi discutida, desde 2005, com o Crea, com o
Instituto de Arquitetos do Brasil, com o Sindicato dos Engenheiros,
com o Sindicato dos Arquitetos, com instituições, com as
universidades UFMG, PUC, Izabela Hendrix e Cefet, e participaram
também técnicos da Sedru.

Quero registrar também a importante contribuição do Centro de
Estudos Municipais e Metropolitanos da Fundação João Pinheiro, por
meio do coordenador à época, José Osvaldo Lasmar. De fato, foi uma
grande discussão, formamos um grupo de trabalho com todas essas
entidades, para a elaboração de um substitutivo com a proposta
primeira de criar um serviço de engenharia. Em seguida, tramitou na
Assembléia a proposta pela qual foi elaborado um substitutivo que
criava um núcleo estadual de engenharia e arquitetura públicas,
vinculado à Sedru. Esse núcleo teria três áreas de atuação: a
preservação do patrimônio histórico, a expansão da habitação de
interesse social, o saneamento e o planejamento urbano. Encontrei
muitas dificuldades para a tramitação desse projeto, que, depois de
longo tempo, ficou pronto para ir a Plenário, no final do ano passado.
Não foi ao Plenário. Não tive nenhuma aprovação, no Plenário, de um
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projeto para apoiar os Municípios de Minas Gerais.
Estamos votando vários projetos de doação e cessão de imóveis, de

doação de terrenos; e um projeto como esse, que beneficiará o
Estado com assistência técnica, que valorizará profissionais da área,
não tem merecido desta Casa Legislativa a devida atenção, muito
menos, do governo do Estado de Minas Gerais.

Novamente, Deputado José Henrique, neste ano desarquivei o
projeto com o lançamento do PAC, com uma audiência pública que
houve. E, para minha surpresa, agora já vemos o projeto na
secretaria, vemos a ocorrêcia desses convênios, e a legislação aqui
não foi adiante, não foi colocada em Plenário para que pudéssemos
votar o importante projeto.

Faço um apelo à Presidência desta Casa: que um projeto dessa
envergadura seja aprovado. Quero ressaltar como positivo, mesmo
que agora a Sedru, por meio do Deputado Dilzon Melo, esteja já
executando essa proposta - e valorizo a iniciativa do Governador de
Minas -, é muito importante que ela não fique à mercê apenas de um
governo, e sim que se torne uma política de Estado, que haja uma
legislação que a garanta. E que não funcione apenas neste governo,
mas também nos governos seguintes, tornando-se uma política efetiva
como é a saúde no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Agradeço-lhe o aparte,
Deputada. A respeito do pronunciamento de V. Exa., Deputada Elisa
Costa, gostaria de acrescentar um aspecto que considero muito
importante, relativo ao apoio do governo aos Municípios na área
administrativa. Há um exemplo que ocorreu na cidade de Pouso
Alegre, onde o Prefeito foi cassado. Posteriormente, o Vice-Prefeito,
que assumiu, renunciou, assumindo, mais recentemente, o Presidente
da Câmara. Havia lá um problema administrativo grave, em razão da
própria situação política em que se encontrava o Município. O governo
disponibilizou quatro profissionais da área de administração pública,
advindos eles da Fundação João Pinheiro, que foram a Pouso Alegre
auxiliar, avaliar a situação da Prefeitura, o que deveria ser feito para
continuar a administração.

Essa foi uma atitude muito louvável e positiva, que tem conseguido
uma avaliação extremamente correta, agradando muitos funcionários
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públicos municipais que estão diante de uma situação que talvez
tenha viabilidade em curto prazo. Gostaria de comentar essa questão
com V. Exa. porque vai de encontro ao que se está observando aqui.
Depois do que houve em Pouso Alegre, outros Municípios têm feito a
mesma solicitação: ter um socorro do ponto de vista administrativo
para viabilizar a administração pública nesses Municípios.

Era isso que eu queria trazer como contribuição ao brilhante
pronunciamento que V. Exa. faz aqui, neste momento.

A Deputada Elisa Costa - Muito obrigada, Deputado Carlos Mosconi.
Reforço esse posicionamento de o Estado realmente assumir seu
papel em relação ao corpo técnico que vai apoiar e dar assistência
técnica aos nossos Municípios, para viabilizar a captação de recursos
federais. Nossos pequenos Municípios têm dificuldade de ter equipes
técnicas para elaborar bons projetos, projetos inovadores, para captar
recursos do governo federal, do PAC, do governo do Estado. Isso é
desenvolvimento para nossas cidades e crescimento para nossos
Municípios. Que bom que o governo já esteja implementando nossa
proposta, mas eu gostaria, Deputado José Henrique, que pudéssemos
transformar isso em lei, para que não se ficasse à mercê dos
governos. Aproveitei e apresentei uma emenda ao PMDI
relativamente a o Estado capacitar-se para oferecer assistência
técnica, equipes que possam melhorar a vida de nossos Municípios,
captar recursos, evoluir e ter, de fato, um desenvolvimento local que
dê oportunidades à nossa juventude e à nossa população.

Espero que esse projeto venha a Plenário e que tenhamos a
sensibilidade da Maioria desta Casa, porque ela é importante para
todos os Municípios de Minas Gerais, especialmente os pequenos
Municípios, que serão beneficiados pela captação de recursos e pela
elaboração de projetos. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
terça-feira, dia 14, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A
ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 14/8/2007.).
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Levanta-se a reunião.

ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/8/2007

Presidência do Deputado José Henrique
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
669/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.332/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em
1º turno, do Projeto de Lei nº 1.354/2007; aprovação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto  Coelho - 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 - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Magalhães - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h9min, a lista de

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

1ª Parte
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Ata
- O Deputado Ronaldo Magalhães, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

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

reunião o Projeto de Lei nº 161/2007, apreciado na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã, e o Projeto de Lei nº
72/2007, que recebeu emenda na referida reunião e foi devolvido à
Comissão de Educação para parecer.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

669/2007, do Deputado Gilberto Abramo, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Itaúna o imóvel que menciona. 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 1.332/2007, do
Deputado Alberto Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a
fazer reverter ao Município de Felisburgo 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 1.332/2007 na
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forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.354/2007, do

Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Piraúba o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 9, às 9
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS
HUMANOS E DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/6/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, João Leite, Ruy Muniz e Vanderlei Miranda, membros
da Comissão de Direitos Humanos; os Deputados Sargento
Rodrigues, Paulo Cesar e Vanderlei Miranda (substituindo este ao
Deputado Luiz Tadeu Leite, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da Comissão de Segurança Pública. 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 realizar audiência
pública para obter esclarecimentos sobre a Portaria nº 3.033/2007, da
Corregedoria Geral da PMMG, que instaurou inquérito policial militar
acerca da reunião promovida pelo Deputado Sargento Rodrigues, no
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Município de Ribeirão das Neves, no dia 13/3/2007. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Cel. PM Cézar
Romero Machado Santos, Corregedor-Geral da PMMG, que é
convidado 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 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.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues em que solicita
realização de visita destas Comissões ao Comandante-Geral do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado, com o objetivo de discutir e
buscar soluções para a concessão de promoções, conforme o
disposto na Lei Complementar nº 95/2007; Ruy Muniz em que solicita
seja enviado ofício ao Corregedor da Polícia Militar do Estado pedindo
providências com relação as denúncias contidas nas notas
taquigráficas desta reunião. 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, 8 de agosto de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues - Délio Malheiros -

João Leite - Luiz Tadeu Leite - Paulo Cesar.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 2/8/2007

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite, Ruy Muniz e Antônio
Carlos Arantes, 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
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por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofícios do Sr.
Noraldino Gabriel, Presidente do Conselho Tutelar de Pirapora, em
que solicita providências com relação à morte do jovem Rogério Alves
de Campos, vítima de tortura e espancamento, supostamente
praticados por policiais militares desse Município; da Sra. Cristiane
Campos Amorim Barony, Promotora de Justiça da Comarca de
Espera Feliz, encaminhando cópia de laudos periciais elaborados
após vistoria na cadeia pública desse Município e solicitando
empenho desta Comissão com vistas à melhoria das condições
prisionais nessa Comarca; dos Srs. Genilson Ribeiro Zeferino,
Subsecretário de Administração Prisional, Carlos Alberto Pavan Alvim,
Subsecretário da Casa Civil e 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 - e desta Comissão,
publicados no “Diário do Legislativo” do dia 13/7/2007; dos Srs. Luiz
Gustavo Carvalho Soares, Promotor de Justiça da Terceira Promotoria
de Justiça de Pedro Leopoldo, Carlos Alberto Pavan Alvim,
Subsecretário da Casa Civil, Antônio Alberto Moreira de Castro,
Presidente da Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS - e
desta Comissão, publicados no “Diário do Legislativo” do dia
19/7/2007; dos Srs. Paulo de Tarso de Morais Filho, Promotor de
Justiça - Assessor Especial da Chefia de Gabinete da Procuradoria-
Geral de Justiça -, e Ronaldo Tadêu Pena, Reitor da Universidade
Federal de Minas Gerais, publicados no “Diário do Legislativo” do dia
28/7/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (4), em que
solicita sejam realizadas reuniões destinadas a audiências públicas
conjuntas desta Comissão com a Comissão de Direitos Humanos da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, com os convidados que
menciona, a fim de se obterem esclarecimentos sobre possível
violência sofrida por jovens skatistas, supostamente praticada por
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policiais militares nesta Capital no dia 24/4/2007; sobre a situação de
uma família residente no Bairro Copacabana, na região da Pampulha,
nesta Capital, que teria sido agredida por policiais militares, em
conseqüência de um mal-entendido em um incidente de trânsito; e
sobre denúncia recebida de que o jovem Marcos de Araújo Braga, que
se encontrava preso até semana passada no Ceresp da Gameleira,
teria sido torturado por um agente penitenciário desse
estabelecimento prisional, fato que ensejou a transferência do
sentenciado e seja encaminhada manifestação de aplauso ao jornal
"O Tempo" pela reportagem publicada sob o título "Abordagem policial
dentro do limite"; Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Segurança
Pública para ouvir o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais, com vistas à obtenção de esclarecimentos sobre a
implementação das regras de promoções advindas da Lei
Complementar nº 95, de 17/1/2007; Padre João, em que solicita
realização de reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, com os convidados que
menciona, destinada a audiência pública para discutir os problemas
relativos às vítimas e familiares envolvidos no acidente de ônibus da
Viação Pássaro Verde, ocorrido na região de Viçosa, em fevereiro de
2007; Durval Ângelo, João Leite e Luiz Tadeu Leite (2), em que
solicitam providências à Corregedoria da PMMG com vistas à
apuração de denúncias de prisão arbitrária e agressões sofridas pelo
Sr. Fausto Vieira Sales, em 25/7/2007, supostamente praticadas por
policiais militares de Sabará; e ao 40º Batalhão da PMMG com vistas
à apuração de denúncias de perseguição e ameça por parte do
Sargento Jair Januário, lotado nessa companhia, ao Sr. Márcio
Ferreira da Silva 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, 9 de agosto de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Zé Maia - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/8/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta e Antônio Carlos Arantes
(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 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 apreciar a matéria constante na pauta e, em seguida, acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.015/2007 (Deputado
Célio Moreira) e 1.121/2007 (Deputado Carlos Pimenta), ambos no 1º
turno. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.243/2007 com a
Emenda nº1 (relator: Deputado Antônio Júlio), 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 Alencar da Silveira Jr. em que solicita seja realizada visita
ao Aeroporto da Pampulha e ao Aeroporto Internacional Tancredo
Neves - Confins -, para verificação dos preços praticados pelos
estabelecimentos comerciais instalados nos aeroportos. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 agosto de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Walter Tosta - Irani Barbosa.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/8/2007
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini e Carlin Moura, membros da supracitada
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Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e a votar proposições de interesse da
Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, é aprovado requerimento do Deputado André
Quintão em que solicita pedido escrito de informação à Secretária de
Estado de Planejamento, Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, acerca
da morosidade na execução orçamentária do conjunto dos Programas
Estruturadores definidos no PPAG e previstos na Lei Orçamentária
deste ano. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença 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 agosto de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Gustavo Valadares.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/8/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio,
Neider Moreira, Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e passa à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º turno, dos Projetos
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de Lei nºs 1.367, 1.383 e 1.249/2007 os três na forma do Substitutivo
nº 1 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 1.377/2007 com a Emenda nº
1 (relator: Deputado Delvito Alves); 1.105 e 1.160/2007, ambos na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo);
1.237/2007 (relator: Deputado Neider Moreira). Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade
e antijuridicidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.024/2007 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio). É convertido em diligência à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 1.386/2007.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos que
solicitam sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei
nºs 1.365 e 1.387/2007 e ao DER-MG, o Projeto de Lei nº 1.342/2007.
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 9/8/2007, às 9h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Hely Tarqüínio -

Neider Moreira - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 925/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.421/2006, a proposição em
epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública o Centro
Social Renascer, com sede no Município de Contagem.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 21/4/2007, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 925/2007 objetiva declarar de utilidade pública o
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Centro Social Renascer, com sede no Município de Contagem.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado possam 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 mencionadas nessa lei, 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.

Ressalte-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo
único do art. 12, que os cargos de sua Diretoria e do Conselho Fiscal
não sejam remunerados, e, no art. 36, que, em caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente seja transferido a instituição
congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, além de qualificada nos termos da Lei
Federal nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como
organização da sociedade civil de interesse público, preferencialmente
que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 925/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.226/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto em epígrafe tem por

objetivo dar denominação de Engenheiro Randolfo Diniz Filho a
viaduto da Rodovia MG-010, no entroncamento dos Municípios de
Confins e Lagoa Santa.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 7/6/2007, vem a matéria a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o
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art. 188, do Regimento Interno.
Com o objetivo de obter informações sobre o referido viaduto, este

relator baixou a proposição em diligência ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG -, em
20/6/2007. De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.226/2007 tem por escopo dar a denominação

de Viaduto Engenheiro Randolfo Diniz Filho ao viaduto que se localiza
na Rodovia MG-010, no entroncamento dos Municípios de Confins e
Lagoa Santa.

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
assegura ao Município a prerrogativa de editar normas sobre assuntos
de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual,
para atender a suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1° do art. 25 da Lei Maior. É a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

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 no Estado a Lei n° 13.408, de
1999, que fixa as condições para se dar nome aos próprios públicos.
A lei estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a
matéria, além de exigir que o homenageado seja falecido e que haja
correlação entre a área em que ele se tenha destacado e a destinação
do próprio público.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não inseriu o assunto no
domínio da iniciativa reservada aos titulares de qualquer dos Poderes,
do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a
apresentação do projeto por membro da Assembléia Legislativa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em
resposta à diligência solicitada, manifestou-se favoravelmente à
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pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido viaduto
não possui denominação oficial.

Embora não exista óbice à tramitação da matéria, apresentamos a
Emenda nº 1, ao final deste parecer, para indicar corretamente a
localização do viaduto que o projeto em tela pretende denominar.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.226/2007
com a Emenda nº 1, a seguir.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica denominado Viaduto Engenheiro Randolfo Diniz Filho

o viaduto localizado na Rodovia MG-10, no entroncamento para o
Aeroporto Internacional Trancredo Neves, no Município de Confins.”.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.340/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

Projeto de Lei nº 3.219/2006, a requerimento do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, tem como objetivo declarar de utilidade pública o
Centro Espírita Chico Xavier, com sede no Município de Campos
Gerais.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6/7/2007 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 1.340/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Centro Espírita Chico Xavier, com sede no
Município de Campos Gerais.

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
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pública a associação ou a fundação constituída com o fim exclusivo de
servir desinteressadamente à coletividade.

A concessão do referido título a entidades privadas é uma forma de
o governo apoiá-las por prestarem serviços necessários à
coletividade, como a assistência social, o atendimento médico, a
pesquisa científica e a promoção da educação, do esporte e da
cultura. Essas instituições prestam seus serviços como o Estado o
faria, sem distinção de raça, cor, credo 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 as entidades religiosas, tendo em vista garantir a
liberdade de crença, um dos mais importantes direitos individuais,
previsto no art. 5º, VI, da Carta Magna.

Ressalte-se que o Centro Espírita Chico Xavier, de acordo com o
art. 1º de seu estatuto, é uma entidade religiosa, que tem como
finalidades principais o estudo, a prática e a divulgação da doutrina
espírita, nos moldes da codificação de Allan Kardec; a evangelização
da criança e do jovem; e a busca de contínuo aperfeiçoamento
doutrinário.

Portanto, a sua declaração como de utilidade pública contraria os
preceitos constitucionais que impõem a tolerância religiosa e veda ao
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
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1.340/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.348/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública o Instituto de Assistência à
Criança Originais do Samba - Iacos -, com sede no Município de
Papagaios.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/7/2007, 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 n° 1.348/2007 visa a declarar de u tilidade pública o

Instituto de Assistência à Criança Originais do Samba, entidade
constituída e em funcionamento há mais de um ano, que tem
personalidade jurídica e diretoria composta por pessoas idôneas, que
não percebem remuneração pelo exercício de seus cargos. Além
disso, o art. 28 do seu estatuto dispõe que as atividades dos Diretores
e dos Conselheiros, bem como as dos associados, serão inteiramente
gratuitas; e o art. 33 determina que, no caso de sua dissolução, os
bens remanescentes sejam destinados a instituição congênere, com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública. Portanto, a referida entidade
atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº 12.972, de
1998, reguladora do processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.348/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.351/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Usuários
das Águas do Ribeirão das Araras em Araguari - Auara -, com sede
nesse Município.

Publicada no “Diário do legislativo” de 7/7/2007, 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 1.351/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Usuários das Águas do Ribeirão das Araras em
Araguari, entidade constituída e em funcionamento há mais de um
ano, com personalidade jurídica, sendo sua diretoria composta por
pessoas idôneas que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos. Além disso, o art. 50 do seu estatuto determina, no caso
de dissolução da entidade, que o patrimônio remanescente reverterá
em benefício de pessoa jurídica de natureza e objetivos iguais ou
assemelhados; e o art. 54 dispõe que os membros dos conselhos
diretor e fiscal não serão remunerados. Portanto, a referida entidade
atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº 12.972, de
1998, que regulamenta a declaração de associações e fundações
constituídas no Estado como utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.351/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

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

1.373/2007
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 finalida- de declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Assistência Social - Ascomas -, com sede no
Município de Uberlândia.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 13/7/2007, 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 1.373/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária de Assistência Social, com sede no
Município de Uberlândia.

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 § 3º do art. 10 do seu estatuto determina
que a entidade não remunere os cargos da Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal; e o art. 35 preceitua que, em caso de sua dissolução,
o patrimônio líquido seja transferido a instituição qualificada nos
termos da Lei nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.373/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

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

1.375/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Padre João, o projeto em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Regional de
Proteção Ambiental do Alto Paraopeba e Vale do Piranga - Arpa -,
com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 13/7/2007 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 1.375/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Regional de Proteção Ambiental do Alto
Paraopeba e Vale do Piranga - Arpa -, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.

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 a esses requisitos, 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.
39 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere legalmente constituída, e, no art.
40, que os seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados,
sendo-lhes vedado o recebimento de bonificação ou vantagem.

Assim, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, que dá
nova redação ao art. 1º do projeto de lei em análise, para adequar o
nome da entidade ao que consta no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.375/2007 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 Associação Regional
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de Proteção Ambiental - Arpa -, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.”.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.379/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade pública a Associação de Capoeira Arte e
Mandinga - Acam -, com sede no Município de Almenara.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 13/7/2007 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 1.379/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Capoeira Arte e Mandinga - Acam -, com sede no
Município de Almenara.

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 e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 28, que as
atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos
associados, serão inteiramente gratuitas; e, pelo art. 32, que, em caso
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
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e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.379/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.388/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro São Geraldo, com sede no Município de Curvelo.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/7/2007, 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 n° 1.388/2007 visa a declarar de u tilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores do Bairro São Geraldo,
entidade constituída e em funcionamento há mais de um ano, com
personalidade jurídica e diretoria composta por pessoas idôneas, que
não percebem remuneração pelo exercício de seus cargos.

Ressalte-se que o estatuto da referida Associação, no § 3º de seu
art. 20, dispõe que as atividades dos dirigentes não serão
remuneradas, e, no § 2º do art. 40, determina que, no caso de
dissolução da instituição, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere com sede no Município de Curvelo, e registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social.

Portanto, a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro São
Geraldo atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1988, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.388/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely
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Tarqüínio - Delvito Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.389/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores e Amigos de São José das Pedras, com sede no Município
de Curvelo.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/7/2007 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 1.389/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores e Amigos
de São José das Pedras, com sede no Município de Curvelo.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento a tais exigências, 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.
21, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas; e, no art. 51, § 2º, que, na hipótese de sua dissolução,
o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, no
próprio Município, com personalidade jurídica e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.389/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito
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Alves - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 880/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Fama o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 22/5/2007, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
que se manifestasse sobre a conveniência da proposta, bem como ao
Prefeito Municipal de Fama, para que se pronunciasse sobre o
projeto. O atendimento a essas solicitações se deu, respectivamente,
em 1º/6/2007 e 29/5/2007.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 880/2007 pretende autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Fama o imóvel constituído de terreno com área
de 750m², denominado Pasto do Cemitério, situado nesse Município,
registrado sob o nº 9.069, a fls. 263 do Livro 3-J, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Paraguaçu.

A autorização legislativa para a alienação de bens públicos é
exigência do art. 18 da Constituição mineira. No plano
infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, exige, além da
referida autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do
interesse público.

Solicitada a manifestar-se sobre a pretendida alienação, a Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da Nota Técnica nº
210/2007, declarou-se contrária à transferência de domínio, porque a
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, órgão a que o imóvel se
encontra vinculado, possui interesse na sua utilização.

Assim, se a referida proposição for aprovada, o Governador do
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Estado, diante da manifestação negativa da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, provavelmente o vetará. Mesmo em caso de
sanção ou de derrubada do veto, pode-se prever que a lei decorrente
do projeto em análise seria inócua, dado seu caráter meramente
autorizativo, uma vez que o inciso XIV do art. 90 da Constituição do
Estado estabelece como competência privativa do Governador do
Estado dispor sobre a organização e a atividade do Poder Executivo.

Tendo em vista essas considerações, dar prosseguimento à
tramitação do projeto de lei em análise contraria o princípio da
razoabilidade, previsto no art. 13 da Constituição mineira.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 880/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 994/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
epígrafe visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Paraguaçu o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 28/4/2007,
e encaminhada a esta Comissão, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Em 22/5/2007, esta Comissão solicitou fosse a proposição baixada
em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim
de se obterem informações sobre a situação efetiva do imóvel e a
existência ou não de óbice à transferência de domínio pretendida. De
posse dessa informação, passamos à análise do projeto de lei em
tela.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 994/2007 tem como finalidade autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Paraguaçu terreno com área de
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10.252m², situado no Distrito de Guaipava, nesse Município, e
registrado sob o nº 6.708, a fls. 257 do Livro 3-H, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Paraguaçu.

O art. 18 da Constituição do Estado exige 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, estabelece, além da
referida autorização, a necessidade de interesse público devidamente
justificado. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º do projeto
prevê que a pretendida alienação objetiva a construção de moradias
populares, minimizando as desigualdades sociais e propiciando
moradia digna à parcela mais carente da população do Município.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia, que, no caso em
tela, está prevista no art. 2º do projeto, que estabelece o retorno do
bem ao patrimônio do doador, se, no termo avençado, não lhe for
dada a destinação prevista.

Cabe esclarecer, por fim, que a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, por meio da Nota Técnica nº 235/2007, se
manifestou favorável à doação pretendida uma vez que o imóvel, onde
funcionou uma escola estadual, se encontra ocioso.

Diante dessas considerações, não há óbice à tramitação da
proposição nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 994/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Taqüínio - Delvito

Alves - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.082/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o Projeto de Lei nº
1.082/2007 visa autorizar o Poder Executivo a permutar com o
Município de Heliodora o imóvel que especifica.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 18/5/2007,
e encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Em 12/6/2007, esta relatoria baixou o projeto em diligência à
Secretária de Planejamento e Gestão, a fim de que informasse sobre
a atual utilização do bem, ao autor da proposição, para que
apresentasse os laudos de avaliação dos imóveis envolvidos na
permuta; e ao Prefeito Municipal, para que se manifestasse sobre a
pretensão do projeto de lei em análise.

De posse dessas informações, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.082/2007 tem por objetivo conferir a necessária
autorização legislativa para que o Poder Executivo possa efetuar a
permuta de dois terrenos contíguos de propriedade do Estado, com
área total de 4.032m², situados na Rua Vidal Barbosa, esquina com
Rua Fernando José Ribeiro, no Município de Heliodora, e registrados
sob o nº 7.404, a fls. 286 do Livro 3-G, o primeiro, e sob o nº 322, a
fls. 1v do Livro 2, o segundo, por imóvel pertencente a esse Município,
com 3.480m², situado na mesma Rua Vidal Barbosa, registrado sob o
nº 3.436, a fls. 1 do Livro 2, todos os registros feitos no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí.

A pretendida permuta pretende regularizar a situação da ocupação
atual dos imóveis citados, pois enquanto o imóvel do Município está
ocupado pela Escola Estadual Prefeito Celso Vieira Vilela, o imóvel do
Estado acolhe a Escola Municipal Bárbara Heliodora.

A matéria em análise deve observar o art. 18 da Constituição
mineira, 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. Esta lei determina, no art. 17, inciso I, que, além da referida
autorização, deve haver interesse público devidamente justificado e
ser feita avaliação prévia dos imóveis.

A primeira exigência está plenamente atendida, tendo em vista que
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a regularização do domínio dos bens públicos facilitará o acesso a
recursos financeiros para a melhoria das instalações, beneficiando a
comunidade escolar.

Com relação à necessidade de avaliação prévia, foram anexados
aos autos do processo dois laudos que analisam as características de
cada imóvel e atestam o valor venal de R$210.000,00 para cada um
deles. Em decorrência de não haver diferença entre os valores, a
permuta será feita sem torna para as partes, conforme determina o
art. 2º do projeto de lei.

Ressalte-se que a Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio
da Nota Técnica nº 207/2007, manifestou-se de forma favorável à
permuta, uma vez que a regularização pretendida proporcionará
melhor atendimento escolar para o Estado e o Município.

Por fim, o Prefeito Municipal de Heliodora também manifestou sua
anuência à permuta pretendida pelo projeto de lei em análise.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.082/2007.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.129/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Curvelo o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/5/2007 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 12/6/2007, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
se obterem informações sobre a situação efetiva do imóvel e a
existência ou não de óbice à transferência de domínio pretendida. De
posse da resposta, passamos ao exame da matéria.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.129/2007 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de Curvelo imóvel constituído
de terreno com área de 4,057411 hectares, situado na Fazenda Mato
do Moura, nesse Município, e registrado sob o nº 26.051, no Livro 2,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo.

O referido bem foi doado ao Estado, em 2003, pelo Município de
Curvelo, por meio da Lei Municipal nº 2.182, para que ali fosse
construído um centro de recuperação para os sentenciados da
Comarca de Curvelo. O art. 4º dessa norma determina que, não
cumprida a finalidade da doação até 30/12/2004, a área doada
reverterá ao doador.

Diante do não-cumprimento da determinação da citada lei
formalizada na escritura pública de doação, o Município de Curvelo
pleiteia, então, o retorno do bem ao seu patrimônio.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige a
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos e,
no plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de
1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e
institui normas para licitações e contratos da administração pública,
reforça tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do
interesse público.

Em sua manifestação, por meio da Nota Técnica nº 234/2007, a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão posicionou-se
favoravelmente à alienação pretendida, considerando que até hoje
não foi cumprida a destinação prevista e que a Secretaria de Estado
de Defesa Social também concordou com a reversão do imóvel.

Embora não haja óbice à tramitação da matéria, o Substitutivo nº 1,
que apresentamos no final deste parecer, dá nova redação ao art. 1º
do projeto de lei, corrigindo dados cadastrais do imóvel e adequando o
texto à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.129/2007
na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Curvelo
o imóvel que especifica.

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

Município de Curvelo o imóvel constituído de terreno com área de
4,057411ha (quatro vírgula zero cinco sete quatro um um hectares),
conforme descrição no Anexo desta lei, situado na Fazenda Mato do
Moura, nesse Município, e registrado sob o nº 26.051, no Livro 2, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de )
O imóvel a ser alienado é um terreno com os seguintes limites e

confrontações: a poligonal tem início no marco 0=PP, situado na cerca
de arame que faz divisa com terrenos da Prefeitura Municipal de
Curvelo, segue com o rumo de 3º43’25’’SO e percorre 143,99m (cento
e quarenta e três vírgula noventa e nove metros) por cerca de arame
que faz divisa com terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o
marco 1, segue com o rumo de 38º02’39’’SO e percorre 33,94m (trinta
e três vírgula noventa e quatro metros) por cerca de arame que faz
divisa com terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o marco 2,
segue com rumo de 45º24’52’’SO e percorre 84,73m (oitenta e quatro
vírgula setenta e três metros) por cerca de arame que faz divisa com
terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o marco 3, segue com
o rumo de 49º31’38’’SO e percorre 21,64m (vinte e um vírgula
sessenta e quatro metros) por cerca de arame que faz divisa com
terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o marco 4, segue com
o rumo 48º54’29’’NO e percorre 145,42m (cento e quarenta e cinco
vírgula quarenta e dois metros) por cerca de arame que faz divisa com
terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o marco 5, segue com
rumo de 34º04’20’’NE e percorre 315,80m (trezentos e quinze vírgula
oitenta metros) por cerca de arame que faz divisa com terrenos da
Prefeitura Municipal de Curvelo, até o marco 6, segue com o rumo de
19º20’32’’SE e percorre 120,00m (cento e vinte metros) por cerca de
arame que faz divisa com terrenos de LMG-754, até o marco O=PP,
onde teve início esta descrição, perfazendo a área total de
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4,057411ha (quatro vírgula zero cinco sete quatro um um hectares).
Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.

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

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Fundação Ezequiel Dias - Funed - pelo

transcurso do centenário de sua criação (Requerimento nº 798/2007,
do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Associação dos Municípios da
Microrregião do Médio Sapucaí - Amesp - pelo transcurso do 30º
aniversário de sua criação (Requerimento nº 803/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Cooperativa dos Usuários e Assistência
Médica Ltda. pela passagem do Dia Internacional do Cooperativismo
(Requerimento nº 811/2007, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Cooperativa de Ensino e Cultura de
Varginha Ltda. pela passagem do Dia Internacional do Cooperativismo
(Requerimento nº 812/2007, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Cooperativa de Crédito Rural dos
Cafeicultores da Região de Varginha Ltda. pela passagem do Dia
Internacional do Cooperativismo (Requerimento nº 813/2007, do
Deputado Dimas Fabiano);

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
Cooperativismo (Requerimento nº 814/2007, do Deputado Dimas
Fabiano);

de congratulações com a Cooperativa Central dos Cafeicultores e
Agropecuária de Minas Gerais pela passagem do Dia Internacional do
Cooperativismo (Requerimento nº 815/2007, do Deputado Dimas
Fabiano);

de congratulações com a Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de
Varginha Ltda. pela passagem do Dia Internacional do Cooperativismo
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(Requerimento nº 816/2007, do Deputado Dimas Fabiano);
de congratulações com a Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. -

Unimed - Varginha - pela passagem do Dia Internacional do
Cooperativismo (Requerimento nº 817/2007, do Deputado Dimas
Fabiano);

de congratulações com a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Médicos e Demais Profissionais da Área de Saúde de Varginha
Ltda. pela passagem do Dia Internacional do Cooperativismo
(Requerimento nº 818/2007, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a Cooperativa de Trabalho na Movimentação
de Mercadorias Ltda. pela passagem do Dia Internacional do
Cooperativismo (Requerimento nº 819/2007, do Deputado Dimas
Fabiano);

de congratulações com o Município de Brasília de Minas pelo
aniversário de sua emancipação política (Requerimento nº 829/2007,
da Deputada Ana Maria Resende);

de aplauso à Sra. Maria Rosa Bento Rodrigues e a todos os
Defensores Públicos do Município de Uberaba pelo trabalho prestado
(Requerimento nº 830/2007, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com o Corpo de Bombeiros pela passagem do
Dia do Bombeiro Brasileiro (Requerimento nº 832/2007, do Deputado
Leonardo Moreira);

de aplauso à estudante Lúcia Stumpf por sua eleição para
Presidente da UNE (Requerimento nº 860/2007, do Deputado Deiró
Marra);

de pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Ribeiro de Souza, ex-Prefeito
Municipal de São Francisco de Paula, ocorrido em 29/6/2007
(Requerimento nº 861/2007, do Deputado Fábio Avelar);

de congratulações com a Cemig pelo recebimento do Prêmio Índice
Aneel de Satisfação do Consumidor - Iasc - em 2006 (Requerimento
nº 862/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Minerita - Minérios Itaúna Ltda. pelo
recebimento do Certificado de Sistema de Gestão ISO 14001
(Requerimento nº 863/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sindicato e Organização das Cooperativas
do Estado de Minas Gerais e o Serviço Nacional de Aprendizagem do
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Cooperativismo pela passagem do Dia Internacional do
Cooperativismo (Requerimento nº 864/2007, do Deputado Jayro
Lessa);

de congratulações com a Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária de Jacutinga pelos seus 15 anos de fundação
(Requerimento nº 869/2007, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Parque Estadual do Rio Doce pela
passagem dos 63 anos de sua criação (Requerimento nº 887/2007, do
Deputado Jayro Lessa);

de pesar pelo falecimento do Sr. Paulo de Oliveira Carvalho,
ocorrido em 15/7/2007, em Muriaé (Requerimento nº 892/2007, do
Deputado Bráulio Braz);

de congratulações com o Centro de Eventos ABCZ, em Uberaba, na
pessoa do Sr. João Machado Prata Júnior, pela realização do I
Congresso Internacional de Tecnologia na Cadeia Produtiva da Cana -
Concana (Requerimento nº 910/2007, da Comissão de Política
Agropecuária);

de congratulações com o Chefe de Polícia do Condado de Miami -
Dade, Flórida, USA - por sua atenção e receptividade quando da visita
realizada por parlamentares desta Casa às instalações da sede dessa
Polícia (Requerimento nº 927/2007, da Comissão de Segurança
Pública);

de aplauso aos policiais civis que relaciona, com o devido registro
em suas pastas funcionais, por sua participação em 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: Cláudio Freitas Utsch Moreira, João Marcos de Andrade Prata,
Fernando Antônio Ribas, Sérgio Barbosa Toledo, Geraldo da Luz
Costa, Cláudio Cândido da Silva, Vander Tavares Gomes, Sandro
Vinicius Procópio, Ronaldo Fernandes de Melo e Paulo Eduardo de
Lima (Requerimento nº 928/2007, da Comissão de Segurança
Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2007

ATA
ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/8/2007
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 Dalmo Ribeiro
Silva; aprovação - Discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei Complementar nº 105; encerramento da discussão;
questão de ordem; discursos da Deputada Elisa Costa e do Deputado
Sávio Souza Cruz; votação secreta do veto aos incisos II e III do art.
14; manutenção; votação secreta do veto aos arts. 1º a 13, ao inciso I
do art. 14 e aos arts. 15 a 18; rejeição; declarações de voto; registro
de presença; declarações de voto - Questões de ordem -
Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira
- Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa
- João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - 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



455

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 9h7min, a

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário, 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 n°s 669, 1.332 e 1.354/2 007, apreciados na
reunião extraordinária realizada ontem à noite.

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

Ribeiro Silva solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo
que o Veto Total à Proposição de Lei Complementar n° 105 seja
apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
Complementar nº 105, que altera a 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
Especial opina pela manutenção do veto aos incisos II e III do art. 14 e
pela rejeição do veto aos demais dispositivos. Em discussão, o veto.
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Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai
submeter a matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade
com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno.
As Deputadas e os Deputados que desejarem manter o veto
registrarão “sim”, e os que desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim
de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel, que o façam neste momento. A Presidência dará
início ao processo; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados
que ocupem seus lugares.

Questão de Ordem
O Deputado Lafayette de Andrada - Tenho uma questão de ordem,

Presidente. Votaremos primeiro o veto ou o destaque do art. 14?
O Sr. Presidente - Votaremos inicialmente os incisos II e III do art.

14.
O Deputado Lafayette de Andrada - Então, votaremos inicialmente o

destaque.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a

Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Cumprimentando o Sr. Presidente, as

Deputadas, os Deputados presentes nesta Casa Legislativa e todo o
povo de Minas Gerais, quero fazer um breve histórico da posição das
Bancadas do PT e do PCdoB ao longo destes meses em que
debatemos esse projeto, que não foi debatido somente por esta Casa,
mas também pela sociedade, pelos movimentos sociais, pelo
Ministério Público, enfim, por todo o Estado.

Inicialmente, quero fazer uma consideração sobre a emenda relativa
ao foro especial. Fazendo um registro de forma bem-avaliada e muito
humilde, a nossa primeira posição, quando foi votada na Advocacia-
Geral da União a emenda apresentada aqui em Plenário, foi pouco
refletida naquele momento, até motivada por experiências muito
negativas entre a bancada, esta Assembléia e o Ministério Público.
Não tivemos, então, o tempo necessário para aprofundar as reflexões
em relação ao tema, em que percebemos haver questionamentos
jurídicos, constitucionais e políticos. Com o voto favorável da bancada
naquele momento, fomos muito questionados por nossa base social,
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pelos movimentos sociais e pela imprensa, o que foi reforçado com a
constatação da inconstitucionalidade daquela primeira emenda
apresentada.

Muito se disse, aqui em Plenário, sobre os excessos e as omissões
do Ministério Público, o que foi lembrado por todos aqui.

Considero até que as omissões foram muitas vezes maiores do que
os excessos nas disputas das oligarquias locais entre as Prefeituras e
os Deputados. Isso é um fato real; mas também é fato que nós,
Deputados Federais e Estaduais, temos de brigar cada vez mais pelo
princípio republicano, pela igualdade para todos. O povo que
representamos também deveria ser especial. Faço esse registro para
avançarmos nessa construção.

Estamos, publicamente desta tribuna, defendendo, sim, o veto. Essa
reflexão foi um amadurecimento da Bancada do PT, que se
consolidou e fortaleceu, quando essa emenda foi incorporada ao
projeto do Ministério Público, que já tramitava nesta Assembléia. A
posição da Bancada em relação ao projeto do Ministério Público
sempre foi coerente. Desde o início, tínhamos posições contrárias ao
projeto enviado pelo Procurador-Geral. Essa iniciativa é do
Procurador-Geral, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o
estatuto do Ministério Público. O projeto, ao instituir gratificação por
acumulação de atribuições, indenização, 15% de aumento, ao criar
Promotorias de Justiça em algumas comarcas, ao elevar entrâncias
especiais em algumas Promotorias, criou uma grande disparidade
salarial entre o Ministério Público e o Judiciário, extrapolando o teto
dos salários, o que certamente trará prejuízos à Lei de
Responsabilidade Fiscal. Somadas a isso, as emendas apresentadas,
cujo mérito não avaliamos por serem contrárias ao conjunto do
projeto, desfiguraram o papel do Ministério Público, aumentaram as
despesas do povo de Minas Gerais, modificaram a estrutura da
instituição ministerial, principalmente sua organização interna,
comprometendo a autonomia administrativa e as prerrogativas
constitucionais do Ministério Público. Mais uma vez com coerência, a
bancada votou pela retirada do projeto, pedida pelo Ministério Público,
com que não concordou a maioria dos Deputados da Casa.

Registro esse histórico para marcar este momento, que é de
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retomada do diálogo entre a Assembléia, o Ministério Público e
prioritariamente a sociedade. Como manifestaram nossos Deputados,
o Ministério Público tem grande presença nas Comissões da
Assembléia, nas audiências públicas. Dificilmente ocorre uma
audiência pública, sem a presença de um representante do Ministério
Público.

Neste momento, queremos sensibilizar esta Casa para que vote
“sim” ao veto e que não sejam considerados casos isolados ou
particulares de bancadas ou Deputados. Que se pense
prioritariamente na instituição Assembléia Legislativa, na instituição
Ministério Público. O “sim” ao veto é a nossa justificativa e a
justificativa do Governador que fere o interesse público. Qual interesse
público é entendido pelo Governador de Minas Gerais?

A Assembléia está ferindo o interesse público, o interesse da
sociedade? Esta é a justificativa? A base do governo votará
contrariamente à sociedade. O que considero mais importante neste
debate não é o posicionamento do Governador, até porque este, em
vista dessa disputa, se aproveitou, como muito tem feito de maneira
marqueteira, para conseguir uma projeção nacional e até
internacional. O que nos chama a atenção é prioritariamente a relação
da Assembléia com a sociedade, porque esta realiza nosso controle
social e a ela devemos dar respostas.

Em meu entendimento, corremos o risco - e quero deixar aqui este
registro - de transferir para o Ministério Público e para o Executivo o
papel histórico do Legislativo de Minas Gerais, que é ser a voz da
sociedade. Esta Casa Legislativa pode correr esse risco, se não
soubermos trabalhar com inteligência, racionalidade e compromisso
com a sociedade. Por que transferiremos para o próprio Ministério
Público e para o Executivo estadual a responsabilidade de ser a voz
da sociedade, de ouvir o clamor da população, de ser a reação dos
movimentos sociais, parcela importante da sociedade, que se
manifesta e pede que a Assembléia Legislativa esteja em sintonia com
ela? Este papel é muito bem feito por esta Casa legislativa. Estou aqui
há pouco tempo, mas percebo como a Assembléia é respeitada nos
fóruns da sociedade, no aperfeiçoamento das leis, nas conferências,
nas audiência públicas e na relação com a sociedade. Não podemos
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jogar fora esse papel histórico construído pelo Legislativo de Minas
Gerais. Então, a força e a voz do Legislativo não são um espírito
corporativo nem o espírito do corpo, mas sim a força presente na voz
da sociedade. Essa é a força do Legislativo mineiro, e não apenas a
nossa corporação, para garantir a unidade da nossa Assembléia
Legislativa. A nossa força está além do que representamos aqui; a
nossa força está na sociedade, na luta que realizamos e
principalmente em quem representamos.

Deixo aqui esse registro e solicito, mais uma vez, que todos
possamos votar unanimemente. Parte da Casa votará “sim”, e parte,
“não”. Por que não votarmos “sim” ao veto, em nome de o Legislativo
continuar a representar a voz da sociedade e estar em parceria com o
Ministério Público, do ponto de vista da suas verdadeiras
prerrogativas, sem excessos nem omissões, e principalmente em
nome de a nossa Assembléia não se afastar da sociedade e estar em
sintonia com ela? Quero fazer esse registro não pelo “marketing” do
Governador nem pela nossa fragilidade, da qual ele se aproveitou
efetivamente, projetando-se nacional e internacionalmente, mas para
lembrar o verdadeiro papel do Legislativo. A vitória seria de todos: do
Legislativo, do Executivo e da sociedade. Esse resultado, para mim,
seria uma vitória desta Casa Legislativa, não uma pseudovitória de
alguns, que não representaria a do conjunto do Legislativo do Estado
de Minas Gerais.

Não podemos perder, e, neste momento, a vitória pode ser nossa. O
Legislativo é do povo e não de si próprio. Então, para mim, é “sim” ao
veto, à sociedade, aos movimentos sociais e à luta popular. Este é o
nosso apelo à maioria desta Casa, que tem um sentimento popular
muito forte e faz um brilhante trabalho em Minas Gerais. Fortalecer o
Legislativo é fortalecer a relação com a nossa sociedade e com o
nosso povo. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, ontem tive oportunidade de, em um aparte concedido
pelo Deputado André Quintão, dizer ao Plenário da Assembléia e à
sociedade de Minas a minha posição a respeito desse veto. Quero
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aqui reiterar o meu encaminhamento pelo não-voto hoje, por uma
razão simples. Regimentalmente, Sr. Presidente, quem quer derrubar
o veto precisa de voto.

São necessários 39 votos para derrubar o veto. Para manter o veto,
não são necessários votos. Aqueles que votarem “sim” ou “não” - e
lembro que a votação é secreta - ficarão sob a mesma suspeição da
sociedade em relação a como votaram nesse projeto. A sociedade
apenas terá certeza da posição daqueles que não votarem e negarem
publicamente o voto para a derrubada desse veto. Além disso, Sr.
Presidente, o não-voto daqueles Deputados que se dizem favoráveis
ao veto teria o condão de descortinar para a sociedade um teatro que
avança nesta Casa. Temos um governo que veta o projeto, mas põe
aqui dentro a sua base, para, em tempo recorde, derrubar o veto.
Essa posição ficaria absolutamente clara para a sociedade de Minas,
se aqueles que são favoráveis ao veto o fizessem não votando,
deixando claro que o mesmo governo que veta é o governo que
coloca a base para derrubar o veto. Deixaríamos assim o julgamento
para a opinião pública mineira.

Infelizmente, nem todos que são favoráveis ao veto pensam como
eu. Renovo o meu encaminhamento pelo não-voto daqueles que são
favoráveis ao veto, porque só assim a sociedade terá condição de
saber quem de fato é favorável ao veto. Renovo minha posição
favorável ao veto, e a maneira que vejo de demonstrá-la é não
votando, para que, sob o manto oculto do voto secreto, meu nome não
fique sob a mesma suspeição de todos os demais que participarem
dessa votação.

Sr. Presidente, embora presente, renovo minha disposição de não
votar. Renovo o convite àqueles que são favoráveis ao veto para que
façam a mesma coisa, a fim de que não paire sobre eles a suspeição
do teatro e da encenação, nos quais aquilo que se faz é diferente
daquilo que se fala. Esse é o meu encaminhamento, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exa. a concessão da palavra.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto aos incisos II e III do art. 14.
- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alberto

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria
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Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - 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 - Roberto
Carvalho - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 69 Deputados. Não houve voto
contrário. Houve um voto em branco. Está, portanto, mantido o veto
aos incisos II e III do art. 14. Oficie-se ao Governador do Estado. Em
votação, o veto aos arts. 1º a 13, ao inciso I do art. 14 e aos arts. 15 a
18.

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

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - 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 - Roberto
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Carvalho - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 9 Deputados. Votaram “não” 60
Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, rejeitado o veto
aos arts. 1º a 13, ao inciso I do art. 14 e aos arts. 15 a 18. À
promulgação. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei Complementar nº 105, exceto o veto aos incisos II e
III do art. 14.

Declarações de Voto
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, ocupamos a tribuna para esclarecer o voto “sim” dos nove
parlamentares do PT e do PCdoB desta Casa.

Nossa bancada, desde o início, foi contra o projeto por várias
razões. Primeiro, porque ele criava uma gratificação absurda de 15%.
Entendíamos que a lei do teto salarial seria desrespeitada, se essa
gratificação fosse aprovada. Éramos também contra a paridade entre
Promotores, Juízes, Procuradores e Desembargadores e, ao mesmo
tempo, levantamos a inconstitucionalidade de o Ministério Público
elaborar lei, o que seria específico da Lei de Organização e Divisão
Judiciária. Isso é um verdadeiro absurdo.

Fiz, neste Plenário, daquele primeiro microfone da esquerda, um
apelo ao Procurador-Geral para que retirasse o projeto antes que
fosse aprovado na primeira comissão. Esse apelo foi expresso na
imprensa também. Infelizmente o Procurador-Geral de Justiça não
retirou o projeto, permitindo que, além da aprovação desse absurdo,
que era uma promessa sua de campanha, o Poder Judiciário
apresentasse todas as emendas que apresentou. Se éramos contra o
projeto original, fomos também contra a emenda. Entendemos ser
indevido e inconveniente apresentar-se uma questão como aquela,
exatamente no momento em que a sociedade está sensível à
transparência e à necessidade de fiscalização dos atos dos agentes
públicos.

Reconhecemos, por um lado, que nessa crise toda houve um erro
institucional fundamental do Ministério Público na forma como
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conduziu a questão nesta Assembléia. Mas, ao mesmo tempo,
reconhecemos que o Ministério Público é fundamental para a
democracia brasileira, pois ele é a defesa da sociedade, é a voz dos
cidadãos. Ele tem sido um parceiro importante da Assembléia
Legislativa em todas as Comissões, em todos os momentos. Mesmo
com o excesso que porventura exista - e nós, da Comissão de Direitos
Humanos, já denunciamos em nossas Comissões vários Promotores -
, o Ministério Público é uma instituição que merece respeito. Alguns
Promotores foram afastados dos seus cargos, outros respondem
processos administrativos e criminais. A forma correta da democracia
é essa. Ao se jogar a água suja fora da bacia, não se pode jogar junto
a criança. E hoje essa criança, com toda certeza, chama-se grande
luta do povo brasileiro pela moralidade, pela transparência e pela
fiscalização dos atos dos agentes públicos. Hoje não é um dos dias
mais felizes do Poder Legislativo. Retiro esse adesivo que usamos,
“Sim ao veto”, porque, como diz o ditado latino “Roma locuta, causa
finita”, entendemos que hoje o assunto não deveria mais ser objeto de
discussão nesta Casa. Não se deveria falar mais em veto, mas
procurar retomar o diálogo com o Ministério Público, pois este não
pode, em hipótese alguma, ficar comprometido. Isso é importante.

Sr. Presidente, senhores Líderes, Mesa da Assembléia, entendemos
que agora é a hora de buscarmos o diálogo e o entendimento. Isso é o
melhor para o povo mineiro e brasileiro. Essa situação de beligerância
não ajuda ninguém, fragiliza a democracia e o povo mineiro.
Deixemos que a discussão aconteça no Supremo Tribunal Federal. Lá
é o foro para discutir essas questões. Aqui deveríamos retomar o
diálogo, a boa convivência e o relacionamento. É importante, Sr.
Presidente, que V. Exa. procure imediatamente o Procurador-Geral de
Justiça e a instituição Ministério Público, para que os diálogos sejam
retomados.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho
aqui para fazer declaração de voto. Durante toda esta semana ocupei
esta tribuna para apresentar à sociedade mineira os argumentos que
motivaram a votação pelo “Sim ao veto” por parte da Bancada do PT-
PCdoB. Entendemos que é uma matéria muito importante, pois
envolve o Ministério Público, que é uma conquista da sociedade, que
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auxilia os Poderes no zelo do interesse público. Seria fundamental
que quaisquer aperfeiçoamentos, alterações ou modificações, sem
entrar no mérito, fossem precedidos de um amplo debate, como é de
praxe, como hoje é rotina na Assembléia Legislativa de Minas,
instituição exemplar para promover a interlocução qualificada com a
sociedade civil.

Sr. Presidente, qualquer aperfeiçoamento - reitero também que
todas, repito, todas as instituições e Poderes devem estar abertos ao
aperfeiçoamento - deve ser precedido do debate público, aberto e
democrático.

Alguns itens constantes nesse veto, algumas matérias que poderiam
contribuir para maior controle social, para maior agilidade, para maior
acompanhamento por parte da sociedade dos trabalhos do Ministério
Público podem e devem estar sujeitos a um debate posterior. É
preciso que a Assembléia promova maior diálogo com o Ministério
Público. Espero que possamos, passada esta votação, reencontrar
esse diálogo, porque é importante para a democracia mineira o
fortalecimento de suas instituições.

É preciso discutirmos tudo, como a indenização, o mecanismo
remuneratório proposto pelo Ministério Público. Temos informações
subseqüentes à votação de que esse mecanismo remuneratório
evitaria novas contratações, evitaria novo dispêndio financeiro. Não
podemos prejudicar o Ministério Público. É importante que o
mecanismo da indenização, o mecanismo da publicização dos termos
de ajustamento de conduta, o mecanismo de controle eletrônico, de
publicidade de processos do Ministério Público, sejam objeto não de
uma pendência judicial que se arraste por anos, mas de um debate
franco e aberto entre esta Casa, o Ministério Público e a sociedade.

Tenho certeza que o Procurador-Geral, Dr. Jarbas, pessoa digna,
sensata, séria, correta e que conduz tão bem o Ministério Público
mineiro, seus auxiliares, Promotores e Procuradores terão todo o
interesse em, passada essa votação, promoverem o melhor diálogo
possível com esta Casa, para que avancemos no que de bom se
encontrava no projeto cujo veto foi derrubado.

O Bloco PT-PCdoB, de maneira unânime nesta Casa, manteve sua
coerência com a votação anterior, manteve sua postura no sentido de
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promover a maior participação popular possível em projetos que
envolvem temas tão relevantes para o Estado de Minas Gerais.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que, infelizmente, dessa vez, o
Governador não teve a capacidade política de mobilizar sua bancada
para a manutenção do veto. Esperamos que o Ministério Público e
que a Assembléia tenham responsabilidade neste momento enquanto
instituições, e não simplesmente como pessoas, para promoverem o
diálogo e o convívio institucional que Minas Gerais precisa e merece.
Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente, telespectadores da TV Assembléia, nós,
do PCdoB, com a Bancada do PT, votamos favoravelmente à
manutenção do Veto Total à Proposição de Lei Complementar nº 105,
em coerência com todo o procedimento de votação realizado durante
a tramitação do projeto nesta Casa.

Temos um profundo respeito pela instituição Ministério Público, que
é guardiã do Estado Democrático de Direito. A forma como as
alterações foram propostas não contribui para o aprimoramento dessa
instituição, especialmente no que diz respeito à proibição de
investigações de entidades de direito privado. Muitas vezes essas
entidades também ferem os princípios democráticos e constitucionais
deste País. A instituição Ministério Público tem a obrigação de
investigá-las em defesa da ordem jurídica.

Sr. Presidente, entendemos que passamos e superamos uma etapa
importante. O que chama a atenção é que, infelizmente, após a
conclusão desse trabalho, pude perceber que o eixo central e a
questão de fundo não é o aprimoramento do Ministério Público. Pude
entender também que a questão de fundo não é a proteção à
Assembléia Legislativa. Compreendi que a questão de fundo é a
blindagem e a proteção, especialmente ao Poder Executivo e aos
Secretários de Estado do Governador Aécio Neves. Essa é a
conclusão a que pude chegar após essa votação, porque, senão,
haveria uma incoerência no fato de o Governador do Estado tomar
uma posição pelo veto total, sem ser acompanhado nem por um
Deputado sequer da sua base.

A sociedade mineira ficou devidamente esclarecida de que,
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infelizmente, a posição do governo de Minas Gerais é a blindagem
dos seus Secretários. Acredito que realizamos uma tergiversação da
discussão no Plenário desta Casa, quando colocamos em foco a
Assembléia Legislativa ou algumas distorções do Ministério Público.
Não podemos compactuar com essa idéia. Acreditamos que
acertamos ao manter o veto dessa instituição. Agora, a
responsabilidade está nas mãos do Sr. Procurador-Geral de Justiça,
pessoa por quem nutro um profundo respeito, por ser de extrema
competência. A sua responsabilidade agora aumentou, porque a
instauração de inquéritos contra as 1.981 autoridades, especialmente
os Secretários de Estado e o Vice-Governador, passa para a
competência privativa do Sr. Procurador-Geral de Justiça.

É importante que a sociedade mineira e a sociedade civil organizada
ajudem o Ministério Público e o Procurador-Geral de Justiça a ter a
devida agilidade e competência para instaurar os inquéritos quando
for necessário, porque, em Minas Gerais, não permitiremos que se
repita o que já aconteceu no passado neste país, quando tínhamos
um Procurador-Geral da República, tido como “engavetador-geral” da
República. Essa responsabilidade está agora nas mãos do
Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais.

Cobraremos a coerência do Governador Aécio Neves. Quero que
Minas Gerais esteja atenta ao que ocorreu nesta Casa, porque,
infelizmente, a base governista, o PSDB, não acompanhou o veto do
Governador. Reafirmo o que disse ontem desta tribuna: com o maior
respeito do mundo, parece-me que o Governador preferiu jogar a
questão para a platéia.

De acordo com o nosso entendimento, esse projeto não contribui
para o aprimoramento do Ministério Público e serve de subterfúgio
para proteger e para blindar não os Deputados, mas os Secretários de
Estado e o Vice-Governador. Por isso, mantivemos o nosso
posicionamento do início ao fim, pela manutenção integral do veto.
Continuaremos a discutir e dialogar com o Ministério Público,
instituição extremamente respeitada, que desejamos aprimorar.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, assim como o
colega Deputado Sávio Souza Cruz e outros que compõem este
Parlamento, fui Vereador em Belo Horizonte.
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Corre na Câmara Municipal uma história. Um Vereador denominou
aquela como a casa do espanto. Percebo que temos uma filial da casa
do espanto, que é a Assembléia Legislativa, e vou justificar. Vemos
aqui a base fazendo oposição e a oposição fazendo base. Isso, para
mim, é um espanto. Vejo aqui a defesa dos colegas do PT, com todo
respeito, de uma forma, às vezes, num primeiro momento, para a
minha limitação de compreensão, incompreensível.

O que quero dizer, Sr. Presidente, é que tenho a minha posição com
relação ao projeto, e foi colocada para a minha bancada também. E
coincide muito com o pensamento do colega de bancada, Deputado
Sávio Souza Cruz, com relação à manutenção de alguns pontos do
projeto, entre eles, vou chamar aqui, o do pseudo foro privilegiado.
Resolveu-se denominar como sendo privilegiado, e vou colocar como
pseudo foro privilegiado, como também a gratificação e a criação das
comarcas. Mas eu me comprometi, como tem sido até aqui, a
caminhar com a minha bancada. E, caminhando com a bancada,
tenho procurado manter a coerência.

A pergunta que eu gostaria de fazer, Sr. Presidente, é que estamos
em votação secreta, não é verdade? Veto é votação secreta. Assim
considerando, creio que podemos encerrar a reunião, porque a
votação já é conhecida, de certa forma, embora as partes não tenham
sido ouvidas. Tenho aqui o jornal “O Tempo” de hoje, impresso, é
claro, na noite de ontem para hoje, e temos estampado aqui o painel
da votação. Estamos em votação secreta em termos. Digo que aqui é
a casa do espanto por isso também. Aqui na página 3 está o painel de
votação, embora eu não tenha sido ouvido a respeito de qual era a
minha posição. Alguns outros Deputados aparecem aqui como não
tendo sido encontrados. Mas, até onde sei, não fui procurado. No
entanto, está aqui todo o painel de votação.

Eu gostaria, então, à guisa de sugestão, de pedir ao nobre
Presidente que não gastemos mais tempo em votação, porque o
painel já está aqui no jornal, para aquela que nós chamamos e
consideramos, e, aliás, regimentalmente deve ser, votação secreta.
Muito obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência registra a
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presença, em Plenário, do amigo e companheiro nosso, ex-Deputado
desta Casa, Rogério Correia, a quem agradecemos a presença, que
muito nos honra. Ele vai assumir o cargo de Delegado Federal do
Ministério do Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais. Nossos
parabéns desde já, muito êxito para o nosso ex-colega Rogério
Correia.

Declarações de Voto
O Deputado Padre João - Antes da declaração de voto, dando

continuação a essa saudação, cumprimentamos o Deputado Rogério
Correia, Delegado Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Fica, então, a nossa esperança de muito trabalho, sobretudo nos
assentamentos. Temos um passivo social enorme, de mais de 10
anos, principalmente os remanescentes do Banco da Terra. Hoje há a
política do crédito fundiário, mas temos esperança no trabalho do
Rogério Correia.

Sr. Presidente, votei “sim” ao veto de acordo com a votação
conduzida pela nossa Líder, Deputada Elisa Costa. Como alguns
colegas já insinuaram e até se expressaram, não se trata de
encenação, mas de coerência. Quero abordar dois aspectos dessa
coerência. O primeiro é a luta que sempre travamos pela justiça
social. Uma das coisas que garante a justiça social é uma política
remuneratória mais igualitária. Esse projeto permite que os
Promotores ganhem certas gratificações e indenizações, o que pode
elevar os salários até a R$30.000,00. Somos contrários a esse
privilégio. Trata-se de privilégio, pois os Defensores Públicos, que têm
um trabalho no mesmo espaço e também estão a serviço e em defesa
dos pobres, têm um salário irrisório, que não corresponde ao seu
desempenho.

Mas também não se trata de colocar o Ministério Público no mesmo
balaio, no mesmo saco e desmerecer o seu trabalho. Há exageros de
alguns Promotores, mas reconhecemos a importância do Ministério
Público. Ai do meio ambiente, da criança, dos menores, se não
fossem os valorosos Promotores, os dedicados, os comprometidos!
Não podemos brincar nem repetir erros culturais como o da
generalização. Ao vetar essa matéria, como bem disse o Deputado
André Quintão, o Governador acolheu, entendeu a nossa posição e
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nos acompanhou, como também acompanhou o sentimento da
sociedade. Votamos favoravelmente ao veto nessa tentativa, mesmo
que simbólica, porque era sabido que a maioria dos Deputados
tentariam derrubá-lo, como o fizeram, permitindo assim nova
legislação.

Votei “sim” ao veto e “não” aos privilégios, “não” à restrição de
atuação do Promotor em sua comarca, mas não pode haver
iniciativas, pois tudo é centralizado no Procurador-Geral. De certa
forma, somos distintos pela posição, pelo próprio cargo, que, por
natureza, já nos garante certos privilégios, inclusive remuneratório. No
meu entendimento, não poderíamos buscar, por nossa própria
iniciativa, mais privilégios. Essa é a minha declaração. Agradeço o
entendimento e a compreensão dos nobres colegas Deputados.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria de
declarar o meu voto favorável, acompanhando principalmente a
liberdade deste Poder. O Deputado Carlin Moura subiu nesta tribuna
para dizer que é um absurdo a Bancada do Governo ser contra o veto
do Governador. Deputado Carlin Moura, isso se chama independência
do Poder Legislativo. Aqui não estamos atrelados ao que o
Governador fala, temos independência. Hoje V. Exa. não teve
oportunidade de fazer parte de um colegiado que, acima de tudo,
mostra que estamos aqui para legislar.

Não estamos fazendo nada errado, estamos legislando. O Ministério
Público pode estar hoje assustado. Alguns Promotores, com quem tive
a oportunidade de conversar, estavam com medo de partir de Minas
um movimento em todo o Brasil. Minas sempre fez, Deputado Carlin
Moura, e aqui mostramos isso hoje. Mostramos a união desta Casa.
Tivemos 60 companheiros comungando com a mesma idéia de
independência do Poder Legislativo. Acima de tudo, estamos aqui
para legislar.

O Deputado Durval Ângelo disse que agora é importante haver
diálogo, mas esta Casa nunca foi contra ele. Sempre falamos, sempre
comentamos. Tenho certeza de que hoje, mais tarde, o companheiro
Eduardo Costa, da Rádio Itatiaia, no seu programa “Chamada Geral”,
vai falar que existe mordomia na Assembléia, vai falar que “eles
votaram privilégios.” Por que ele não fala que a Assembléia poderá
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fiscalizar o Ministério Público? Por que não é colocado dessa
maneira?

Não entendi bem quando o Padre João disse que os Promotores
têm que ser bem remunerados. Votamos mais R$3.300,00. O
Promotor irá ganhar R$27.300,00. Será que é pouco? Acho que
R$27.300,00 mais as diárias é um bom salário. Agora teremos a
oportunidade de saber quanto ganha um Promotor. Já sabemos
quanto ganha um Deputado Estadual e agora sabemos quanto ganha
um Promotor. Será que a população sabe disso? Acho que Minas
Gerais se agigantou.

Quero deixar bem claro que tenho um bom relacionamento com o
Ministério Público. Não tenho processo nem problema com o
Ministério Público. Tenho as minhas posições. Uma delas é a defesa
da legalização do jogo, mas enquanto não o legalizam, prisões serão
feitas. Agora, por exemplo, o Ministério Público está deixando as
maquininhas funcionarem. Queremos saber o que está por trás disso.
Vamos saber hoje numa maciça audiência na TV que criei há 12 anos.
Quero fazer um convite: estaremos em rede nacional, na TV Senado,
no programa “Ver TV”, às 22h30min, falando da TV Assembléia. Vou
pedir aos Promotores que não deixem essas máquinas nos bares.
Defendo a legalização, mas quem está defendendo a contravenção
são os senhores.

Todo Promotor hoje está com a televisão ligada na TV Assembléia.
A Casa mostrou a sua união, a Casa mostrou que, acima de tudo,
estamos aqui para legislar, para fiscalizar. E é isso que estamos
fazendo. E, Deputado Carlin Moura, V. Exa. teve oportunidade de ver
a independência do Poder Legislativo. Por várias vezes foram
derrubados ou mantidos vetos do Governador. Hoje temos a liberdade
de votar, não temos imposição. Esta Casa mostrou que, com união e
trabalho, continuará mostrando que estamos aqui para trabalhar e que
Minas não fica parado. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Muitos falaram, inclusive a própria
imprensa, que os papéis estavam invertidos: que a Situação votou
contra o governo e a Oposição votou com o governo. Isso não
aconteceu. O que faltou foi coerência por parte do governo do Estado.
O Bloco PT-PCdoB manteve sua coerência, votamos contra o projeto
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inicial e a favor do veto do governador. O que ocorre é que o
governador usou a Assembléia, porque todos os Deputados já têm a
prerrogativa de serem julgados pelo Tribunal de Justiça. Também os
Promotores e os Juízes a têm. O Governador apenas blinda seu
governo, incluindo o Vice-Governador e os Secretários de Estado.

O Deputado Carlin Moura disse muito bem que, quando o Lula quis
blindar o Presidente do Banco Central, assumiu o desgaste e mandou
o projeto assinado por ele ao Congresso. Aqui, para o governo blindar
seus Secretários, para aparecer para a grande imprensa e não se
desgastar perante a opinião pública, usa a Assembléia Legislativa. Os
Deputados da base do governo votaram coerentemente. Votaram para
derrubar o veto do governador, mas que interessa ao governo. Senão,
outro Deputado lembrou muito bem, se os Deputados da base do
governo o tivessem contrariado, ele destituiria seus Líderes na Casa,
voltaria com os Secretários, tiraria os suplentes, exoneraria todos. Se
eles votassem contra o governo, o governo colocaria a mão muito
pesada, voltando com os Deputados que são Secretários. Isso não
aconteceu.

O governo faz hipocrisia: joga com a platéia para aparecer na
grande imprensa. Não tenho medo. Quero chamar a atenção da
imprensa que não divulgou o teor do Projeto de Lei Complementar nº
17. O Bloco PT-PCdoB teve coerência. Respeitamos o Ministério
Público, reconhecemos que há excessos, que deve haver diálogo,
mas a grande imprensa infelizmente não teve a coerência necessária.
Não divulgou a base o coração do Projeto de Lei Complementar nº 17,
que é a gratificação por acumulação de atribuições. Os Promotores e
Procuradores que acumularem atribuições na mesma comarca, se for
o titular em substituição, receberão 15% por isso. Se fosse Deputado
ou Vereador, isso sairia nas capas de jornais, seria manchete de
todas as televisões, de todas as emissoras de rádio, de todos os
jornais do Estado. Sempre é quando se aumenta 1%, 2%, 3% ou 4%
para qualquer parlamentar, seja Vereador, Deputado Estadual,
Deputado Federal ou Senador. Como o aumento foi para os
Promotores, a imprensa praticamente não falou nada. Não teve
coragem de falar do que trata o Projeto de Lei Complementar nº 17,
que é uma gratificação por acumulação de atribuições. O Promotor já
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recebe R$19.000,00, agora mais esses 15%. Além disso, criou uma
indenização para os membros e servidores do Ministério Público por
plantões exercidos nos finais de semana, nos feriados ou por razões
urgentes. Se trabalhar depois do horário, vai receber quanto? Não
sabemos quanto receberão. Se trabalharem nos finais de semana,
receberão também. Não sabemos quanto o Promotor vai receber. Se
trabalhar no sábado, domingo ou feriado vai receber mais também. Já
recebem R$19.000,00. E Promotor Eleitoral recebe mais um salário.
Farei uma comparação: somos a favor de que o servidor seja bem
remunerado, mas há limites. Um professor recebe uma miséria, um
policial recebe uma miséria; os servidores da educação e da saúde
recebem uma miséria. Não podemos admitir isso. Votamos com
coerência. Votamos contra o projeto e contra a derrubada do veto.

O governador utilizou a Assembléia para blindar seu governo. A
verdade tem de ser dita. Infelizmente, a grande imprensa não fez isso.
Sei que os jornalistas que estão aqui queriam mostrar a realidade, só
que, infelizmente, não podem. A realidade é que esse projeto cria uma
gratificação por atribuições e por substituição dos Promotores e
Procuradores e também uma indenização para os Promotores
trabalharem nos finais de semana, feriados ou por medidas urgentes.
Não haverá fiscalização nenhuma, não se saberá se bateram cartão
de ponto, não haverá controle.

É muito importante falarmos a verdade. Hoje, um Delegado não
recebe o que o Promotor paga de Imposto de Renda; o Defensor
Público também não. Imaginem quantos professores dá para pagar
com o que o Promotor paga de Imposto de Renda! Esse projeto inclui
15% de gratificação, com aumento, e também uma indenização para
que os servidores, membros do Ministério Público, recebam por
plantões e finais de semana. Votamos com coerência, reconhecemos
o trabalho exercido pelo Ministério Público, que tem todo o nosso
respeito.

Agradeço, Sr. Presidente, mas quero dizer que o governo do Estado
joga com a platéia; que a imprensa não mostra a verdade do Projeto
de Lei Complementar nº 17, mas temos coragem e coerência para vir
aqui falar a verdade. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que
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me traz aqui hoje é essa discussão do Projeto de Lei Complementar
nº 17 e o posicionamento da Bancada do PT e PCdoB, que parece
que sentiu o golpe, assim como o Ministério Público também parece
que sentiu. Por quê? Porque todos sabemos que o Ministério Público
foi o instrumento que o PT teve para crescer na política, quando
usaram o Ministério Público para o denuncismo, no período de três,
quatro ou cinco anos atrás. Era uma coisa terrível para a classe
política, porque o Ministério Público era sistematicamente usado pelos
Promotores para praticar o denuncismo, sem nenhum critério, sem
nenhum embasamento legal, apenas para desmoralizar as pessoas,
apenas para acabar com as famílias.

Felizmente, a farsa também do PT caiu quando as corrupções em
Brasília apareceram - talvez nunca tenha havido tantas - e chamaram
o nosso partido, o PMDB, para ajudar a fazer a travessia, tamanha era
a turbulência naquele período. Agora o Ministério Público se
preocupa, porque sua máscara caiu.

O que estamos combatendo aqui, Deputado Sebastião Costa, não é
o enfraquecimento do Ministério Público, até pelo contrário, queremos
o seu fortalecimento. Mas o Ministério Público tem de ter a
consciência de que não está acima da moralidade, de que não está
acima do bem e do mal, praticando os maiores absurdos,
principalmente contra a classe política e as pessoas menos
favorecidas, com seus TACs e ameaças. Há lugar aí em que o
Promotor, na época de eleição, vestiu-se de policial, pôs um revólver
de lado e foi fiscalizar as eleições.

Isso é abuso. Pela primeira vez, uma instituição importante como a
Assembléia Legislativa reagiu contra esses desmandos. Eles sabiam
que, por seus excessos, uma hora iriam cair. E caíram pela reação da
Assembléia Legislativa.

Perguntou-me um representante da imprensa se não estamos
preocupados com a opinião pública. Não, não estamos preocupados
com a opinião pública, porque representamos esse público; porque
estamos aqui, legitimamente, defendendo interesses públicos. Às
vezes, podem discutir se estamos preocupados com a opinião
publicada. Se a opinião publicada estivesse dando a opinião
verdadeira sobre o que estamos votando aqui, talvez ficássemos um
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pouco preocupados, mas, entre a maioria das reportagens veiculadas
nos últimos dias, nenhuma deu a versão correta sobre o projeto de lei.

Perguntei aos jornalistas que cobrem a Assembléia: por que, quando
falam de privilégio, só se referem a parlamentar? Por que não falam
que o Ministério Público também está inserido naquele artigo? Por que
não falam que os Desembargadores estão inseridos naquele artigo?
Não, é só o parlamentar. A imprensa escreve, mas se esquece do que
o Lula tem dito muito ultimamente: “Ai de nós se não fosse o
Parlamento; ai de nós e ai do povo se não fosse o Parlamento”.

O Parlamento ainda é a sustentação da democracia. O Parlamento
ainda é a sustentação da liberdade dessa imprensa, que insiste em
nele bater sem nenhum critério e sem nenhuma responsabilidade.

Hoje a Assembléia marcou um ponto. Infelizmente, Carlin, não
posso concordar com os discursos de V. Exas. Não posso concordar.
Não tiramos poder do Ministério Público. Não blindamos Deputados.
Somos coerentes com o nosso posicionamento. O que hoje
defendemos, com a maioria absoluta dos parlamentares aqui
presentes, é o povo brasileiro. Estamos defendendo a classe política,
estamos defendendo o produtor rural, que tem sofrido nas mãos do
Ministério Público, principalmente na questão ambiental. Nós
exercemos o nosso papel de proteger o povo mineiro porque
excessos estavam sendo cometidos. Parece-nos que vivíamos a
ditadura do Ministério Público, que interveio nas administrações
municipais, intervém em qualquer situação, como se fosse o paladino
do bem e do mal.

Deputado Zé Maia, hoje é um dia de glória para o povo mineiro já
que nós é que representamos esse povo. Gostaria que a imprensa
fizesse um quantitativo de votos aqui representados para dar
conhecimento à opinião pública, que não sabe o que se está
passando aqui. Os advogados, num primeiro momento, quiseram
questionar sem conhecer o projeto. Quando conheceram o projeto,
viram que tínhamos razão. Tanto tínhamos razão, Sávio Souza Cruz,
que o Ministério Público propõe fazer, por normatização interna, aquilo
que propomos na legislação. E se houve reação é porque propusemos
mudanças. Se tivéssemos votado apenas o aumento de 15%, isso
seria a acomodação do Ministério Público e ninguém estaria
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reclamando. Mas, quando propusemos mudança, houve a reação. Aí
sim, a Assembléia Legislativa pôde dizer, com muita tranqüilidade:
propusemos e aprovamos mudanças no Ministério Público. Não
aprovamos aqui, ajeitamento da instituição Ministério Público.
Propusemos essas mudanças, que foram aprovadas, e vamos
fiscalizá-las e acompanhar as ações do Ministério Público. Muita gente
diz: o Ministério Público vai perseguir Deputado. Tomara que persiga.
Tomara que tenham a coragem, a partir de hoje, de perseguir
qualquer Deputado, como estavam fazendo até agora. Tomara que
ponham as manguinhas de fora para discutirmos o assunto em nível
nacional, o que já começou a ser feito.

Talvez, aqui, os Deputados do PT não entenderam a mensagem do
Presidente Lula, que disse, em rede nacional, há uns 15 dias, que
precisávamos rever as ações do Ministério Público e da Polícia
Federal. Não pela sua instituição, pelo seu fortalecimento, mas pelos
excessos cometidos, e é isso que estamos combatendo. Portanto, não
posso concordar com o posicionamento do PT e do PCdoB, colocando
aqui essa faixa, para aparecer na imprensa. Chega de aparecer. O PT
já apareceu demais utilizando o Ministério Público. Não precisava
disso. Isso é tentar desmoralizar o Parlamento dentro do próprio
Parlamento. Quero ver se o Ministério Público mandará divulgar essas
faixas que vocês colocaram. Sempre falei que o Ministério Público foi,
e espero que não seja mais, instrumento de denuncismo,
principalmente do Partido dos Trabalhadores.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, manifesto-me, mais uma
vez, embora já o tenha feito no encaminhamento da votação, devido
aos ataques feitos ao Partido dos Trabalhadores, principalmente por
um partido que respeitamos historicamente, o PMDB, que hoje, depois
do PT, é o partido que tem maior presença no governo Lula, no
governo federal. Cabe-me fazer uma referência às falas que nos
antecederam.

Em primeiro lugar, como a votação do veto é sempre secreta,
tínhamos, sim, que manifestar a nossa posição nesta Casa Legislativa
para a compreensão não só dos parlamentares, que já a conheciam,
mas também da própria sociedade, que tem acompanhado muito de
perto o debate que se trava aqui.
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Reconheço, assim como toda a nossa bancada, que a instituição
Ministério Público tem agido, em alguns casos isolados, com excessos
e com omissões, o que considero ainda mais grave, porque, omitindo-
se, posiciona-se às vezes muito mais a serviço dos poderosos do que
dos mais pobres, dependendo das oligarquias locais, do partido
político que está no governo e de sua relação local com
representantes de setores de algumas regiões do Ministério Público -
alguns processos são engavetados, crimes eleitorais às vezes não
são elucidados, há compra de votos, etc. Sabemos disso, mas não
podemos prejudicar a imagem ou a atuação da instituição Ministério
Público, como não podemos prejudicar a imagem e a instituição do
Poder Legislativo por força de alguns Deputados que tenham de forma
mais acentuada processos construídos na Justiça por Promotores nas
diversas áreas de Minas Gerais. Parece-me que este é o momento da
sensatez, do equilíbrio, do diálogo: nem tanto ao mar, nem tanto à
terra.

E nossa posição foi coerente, principalmente em relação ao projeto
do Ministério Público que aqui tramitava. Desde abril, quando ele
chegou aqui, já defendíamos que isso traria uma sobrecarga de
recursos ao povo de Minas Gerais, aumentando com indenizações,
cumulando gratificações, até mesmo acima do teto previsto pelo
Supremo. Essa é uma posição coerente, e defendíamos isso de
maneira muito clara. Quando a emenda do foro especial se agrupou a
esse projeto, e, mais ainda, quando as emendas apresentadas,
algumas inconstitucionais, tornaram parte da atuação do Ministério
Público fragilizada, consolidou-se a posição das Bancadas do PT e do
PCdoB.

Queria deixar esse registro: aqui não existe máscara, mas um
posicionamento na história. Temos, sim, uma história de presença na
sociedade e de defesa a ela, assim como o Ministério Público, que
hoje tem grande capilaridade na sociedade. Não se realiza audiência
pública nesta Casa sem que o Ministério Público seja convidado pela
própria Assembléia Legislativa de Minas Gerais, para tratar de causas
ambientais, causas relativas aos direitos humanos, aos direitos da
criança, do adolescente, da juventude, dos idosos, das mulheres,
causas de proteção ao patrimônio público, para evitar os desvios das
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políticas públicas que acontecem em muitos Municípios, etc. Então,
ele tem, sim, uma presença social muito grande. Onde estão todos os
excessos? Também não há excessos nesta Casa Legislativa? Vamos
traduzir isso em uma reflexão mais aprofundada. É necessário, neste
momento, o diálogo, com amadurecimento, porque a força do
Legislativo não está nessa corporação que se construiu aqui, mas na
voz da sociedade e na nossa presença junto a quem representamos,
que é a população que estamos aqui para defender.

É para isso que estamos aqui, muito mais do que para defender o
Executivo ou o Governador de Minas, que liberou a sua base, mas
que fez o “marketing” de sempre para Minas Gerais e para o Brasil.
Assim, ficou bem com a sociedade, enquanto a nossa Assembléia
Legislativa não. Precisamos recuperar essa imagem pública, que foi
arranhada pela mídia, por parcela do Ministério Público e pelo próprio
Poder Executivo. Temos, sim, de reatar o diálogo e a relação com a
sociedade e com o Ministério Público, para que haja equilíbrio entre os
Poderes. É isso que quero registrar aqui: que o nosso voto “sim ao
veto” foi seguindo a voz da sociedade e em sua defesa.

Se houve sensibilidade do Governador em relação a essa questão
por outros motivos afeitos a ele, isso é um tema que a maioria da sua
base irá discutir com ele, mas a coerência do PT foi na defesa da voz
da sociedade, dos pequenos, dos mais pobres, dos movimentos
sociais, da luta popular de Minas Gerais que representamos. Temos
relação de igualdade de condições para discutir com o Ministério
Público. Deixo o registro de nossa bancada. Tratamos esse tema com
muita seriedade, sem rebaixar o debate com qualquer Deputado desta
Casa Legislativa. Debatemos no melhor nível político. Neste
momento, não cabe a nenhum Deputado fazer essa agressão ao PT,
a nossa bancada, especialmente aqueles partidos que respeitamos,
que estão na base do governo Lula e que também têm uma história de
Minas Gerais, pois participamos juntos das eleições, e de Brasil, de
muita luta e respeito da população. Deixo nosso “sim” ao veto por
essas razões.

Tenho a certeza de que o diálogo interno aqui será melhor e com a
sociedade também. O “sim” ao veto se deve a essas razões, a voz da
sociedade. Nossa Assembléia, que sempre fez esse trabalho liderada
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pelos Deputados, deve permanecer para não deixar que ele seja
arranhado. Vamos superar a crise com o Ministério Público, a crise
com a indignação da população com os altos salários do Ministério
Público e principalmente com o foro especial. Temos que ser
republicanos, igualitários. O povo não tem foro especial em Minas
Gerais e muito menos no Brasil.

Questões de Ordem
O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, agradeço a V.
Exa. e apresento uma consideração. É necessário repensar o voto
secreto. Sou favorável à extinção de qualquer votação pelo voto
secreto como forma de dar transparência e possibilidade ao povo de
Minas, que representamos, de acompanhar o posicionamento de seus
representantes. Enquanto isso não ocorre, é fundamental que
avancemos no sentido de coibir a declaração de voto secreto por ser
uma incoerência em princípio. Se o voto é secreto, não pode ser
declarado. Além disso, esse instituto e a aplicação branda do
Regimento, possibilitando a declaração do voto secreto - sem fazer
menção ao caso de hoje -, pode ser estimuladora da hipocrisia, da
mentira, do teatro. Por falar em teatro, assistimos aqui, ao fechar das
cortinas do último ato dessa peça bufa promovida pelo governo do
Estado, à seguinte situação: o governo patrocina uma iniciativa e a
veta para fazer jogo de cena. Em seguida, põe sua base para derrubar
o veto. É fundamental que isso seja explicitado, reiterado, repetido,
pelo menos na TV Assembléia, que transmite esta reunião ao vivo.
Para usar um termo em moda, todos sabemos da blindagem exercida
na grande imprensa em nosso Estado. Nada que possa ser incômodo
ao governo pode ser publicado porque está proibido por essa
verdadeira censura econômica que se exerce pelo uso abusivo da
publicidade oficial. É fundamental reiterar que estamos assistindo a
um teatro em que o governo veta e manda sua base derrubar o veto.
A Assembléia, infelizmente, presta-se a esse papel. Esta mesma
Assembléia que cada vez mais se descaracteriza como Poder,
mostrando-se cada vez mais subalterna, sabuja. Já cheguei a dizer
que, a continuar desse jeito, em algum momento, teremos de mudar o
nome desta Casa para Assembléia Homologativa do Estado de Minas
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Gerais. Portanto, com essas considerações e muita tristeza por ver o
papel desempenhado por todos os atores neste processo, registro que
o meu nome não ficará sob suspeição, tendo sido o único presente
que não votou. Nenhum daqueles que represento precisa ter dúvida
sobre se votei escondidinho ou não pela derrubada desse veto. A
minha posição está aí para ficar clara ao povo de Minas Gerais. Quero
que fique claro também a posição e como agiu o governo do Estado:
vetando e mandando derrubar o veto. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Zezé Perrella - Sr. Presidente, só desejo justificar que
tive um problema de trânsito e não consegui chegar a tempo a esta
Casa. Tenho a minha posição bem definida e quero deixá-la clara.
Faço minhas as palavras do Deputado Antônio Júlio: não tive
oportunidade de votar, mas, se tivesse, o meu voto seria pela
derrubada integral do veto do Governador. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pelas
mesmas razões do Deputado Zezé Perrella - residimos em região
próxima -, tivemos dificuldade de trânsito. Durante o trajeto, falei, por
mais de uma vez, aliás, com o Líder do PSDB, e manifestei minha
preocupação, uma vez que houve inversão de pauta, e o projeto
acabou sendo apreciado nos primeiros minutos desta reunião.
Cheguei exatamente no momento em que essa votação estava sendo
concluída. A minha posição sempre foi muito clara, e não apenas hoje,
quando foi reiterada por toda a imprensa presente, mas desde o início
da tramitação desse projeto. Quando o votamos, o fizemos de forma
aberta, presente, porque a sua votação, no início da sua trajetória
nesta Casa, ocorreu assim. Estava presente e votei de forma aberta
todo o projeto. Quando vieram os vetos, a minha posição, desde o
início, foi a de que, para aquilo que de fato representasse alguma
inconstitucionalidade - e quanto a esse aspecto, a Assembléia tem
sua assessoria e refletiria melhor -, deveríamos acompanhar o
Governador. Também teríamos toda a liberdade de derrubar o veto
em todos os demais aspectos que pudessem assegurar maior
transparência ao Ministério Público e maior controle social. Diante
disso, então, prestaríamos um bom serviço a Minas Gerais. É bom
que também esclareçamos, em um momento como este, que não se
trata, nessa situação, de se criar qualquer tipo de privilégio. Sempre
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fui e serei contra qualquer possibilidade de privilégios. O Ministério
Público continua a ser respeitado por esta Casa e ter suas
prerrogativas. Tenho certeza de que a sociedade mineira haverá de
compreender que a Assembléia cumpriu seu papel constitucional.
Quero também destacar o meu contraponto e discordância quanto à
manifestação do Deputado Sávio Souza Cruz, que disse que esta
Casa se submete à orientação do Governador para derrubar um veto
que ele próprio apôs à legislação. Isso não tem o menor sentido.
Primeiro deve-se destacar que esse projeto não é de autoria do
Governador, mas do Ministério Público. Quem propôs o projeto à
Casa não foi o Governador Aécio Neves, mas o Ministério Público.
Este propôs um projeto a esta Casa, que entendeu por bem propor
uma série de modificações. A discussão ocorre nesse campo, e não
no político-partidário, em que se tenta colocar o Governador como
responsável por todo esse conflito de opiniões. Esse conflito é próprio
da democracia e não poderá estender-se, estabelecendo um nível de
relacionamento ruim entre o Ministério Público e o Poder Legislativo.
Isso não contribui para Minas Gerais nem para a democracia. Entendo
que devemos serenar os ânimos e buscar, por meio do entendimento,
que o Ministério Público continue tendo toda a sua prerrogativa
constitucional de fiscalizar, de investigar, de denunciar e de propor
ação civil pública. Isso não foi retirado do Ministério Público, pois
qualquer Promotor continua podendo propor ação civil pública contra
qualquer Deputado, contra outra autoridade ou cidadão que infrinja a
lei. É hora de serenarmos os ânimos. Minha questão de ordem é
apenas para reiterar minha posição. Entendo que a Assembléia dá
uma contribuição a Minas Gerais buscando o aperfeiçoamento do
Ministério Público. Cheguei na hora final daquela votação, mas, se
estivesse presente, não teria vacilado em estar ao lado dos demais
colegas do PSDB que votaram pela derrubada de parte do veto do
Governador. Entendo que essa é uma decisão de cada Deputado e da
Assembléia, e não uma decisão que venha comandada pelo
Executivo, que não é autor desse projeto. Muito obrigado.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, quero manifestar-me em
relação à fala do ilustre Deputado Sávio Souza Cruz, um parlamentar
com uma carreira política vitoriosa e exitosa como Vereador,
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Deputado desta Casa e Secretário de Estado. Tenho grande
admiração e respeito pelo Deputado Sávio Souza Cruz, pelo seu
talento e pelo brilhante homem público que é. Minha visão é que o
Deputado Sávio Souza Cruz ataca esta Casa e os parlamentares no
final de sua fala. Temos que destacar que pouca gente em Minas
Gerais ainda não se deu conta de duas coisas. Em primeiro lugar, do
alto nível dos parlamentares da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais. São professores universitários, médicos, advogados e
empresários, pessoas que têm um currículo e uma trajetória de vida
que fazem com que a população eleja-os e traga-os para esta Casa.
Ninguém chega aqui sem o mérito de ter debatido com a sua
comunidade, com sua região, com a população e com o povo de
Minas Gerais, que é quem tem o poder na verdade. É chegado o
momento, pelo qual passa a Assembléia Legislativa, em que alguns
segmentos do nosso Estado e algumas pessoas envolvidas na
cobertura das ações da Assembléia Legislativa exigem respeito.
Temos que iniciar isso por nós mesmos. Desafio as pessoas que
falam mal desta Casa a apresentar um currículo do nível daqueles que
temos aqui. E, em segundo lugar, o parlamentar tem legitimidade no
exercício de sua atividade. Não há um vestibular mais difícil, rigoroso
e cobrado do que a eleição de um parlamentar. Ninguém chega aqui
de graça, a não ser legitimado pelas urnas e pela vontade do povo.
Portanto, pelo altíssimo nível dos homens e das mulheres de bem
deste Parlamento, é chegado o momento daqueles que não respeitam
esta Casa também não terem respeito de nossa parte. E digo mais:
aqueles que não respeitam esta Casa terão que compreender que
aqui se trata de um poder do povo constituído por pessoas de bem.
Nos momentos cruciais, o Parlamento de Minas Gerais levantou-se,
ao longo da história deste país e deste Estado, em defesa do seu
povo. É preciso investigar a trajetória de vida de cada um dos
parlamentares, seu currículo, sua formação e sua folha de serviços
prestados ao povo de Minas Gerais antes de pessoas de baixo nível
virem aqui e rebaixarem o Parlamento mineiro. Temos legitimidade. A
cada quatro anos, temos que voltar às ruas, às favelas, aos bairros e
ao contato com as pessoas, se quisermos voltar para cá. Isso não é
exigido de nenhuma outra atividade. Se estão desrespeitando o
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Parlamento, estão desrespeitando o povo de Minas Gerais em última
análise. Acho que é chegado o momento de esta Casa levantar sua
voz e dizer que este aqui é o Poder que emana do povo, legitimado
pelas urnas, pelas vozes das ruas, pela voz da população carente ou
não; enfim, por todo o povo de Minas Gerais. É chegado o momento
de a Assembléia Legislativa exigir respeito, e aqueles que não a
respeitam têm de sentir a força do poder do povo. Finalmente, não é
preciso dizer que não faz o menor sentido o Deputado Sávio Souza
Cruz afirmar que o Governador Aécio Neves é o autor do projeto e
que ele colocou sua base para derrubar seu próprio veto. O
Governador Aécio Neves tomou uma decisão constitucional de vetar o
projeto. É direito seu. Isso faz parte do jogo democrático. Ele tem suas
convicções e tomou uma decisão lastreado em parecer de sua alta
assessoria técnica. Derrubar o veto do Governador foi uma decisão
soberana da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Colocar o Governador como co-responsável por essa decisão é, no
mínimo, querer desvirtuar o papel do Parlamento e a função da
democracia. Muito obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Art. 164, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Sr. Deputado, a Presidência concederia a palavra

pelo art. 164 se V. Exa. ou o seu partido tivesse sido citado de forma
ofensiva. Mas o que se deu foi uma explicação. Não vimos ofensa no
pronunciamento do Deputado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Fui citado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Não basta ter sido citado. Teria de tê-lo sido de

forma ofensiva. Mas concederemos a palavra para questão de ordem.
O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, considero ofensiva a

incompreensão quanto ao meu ponto de vista. Ser ou não ofensiva
uma citação depende de quem está sendo atingido, e eu me sinto
atingido pela incompreensão do meu posicionamento. Portanto,
gostaria que V. Exa. me concedesse a palavra pelo art. 164.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado Sávio
Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, quero deixar clara a
minha posição em relação à questão sobre a qual fui questionado.
Não acho que o Governador seja co-responsável por esse projeto.
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Acho que o Governador é o único responsável. E repito, para ficar
mais clara minha posição: o Governador é o único responsável por
essa atitude dos Deputados. Respaldo essa convicção, Sr.
Presidente, não por declaração do Governador a esse respeito, mas
porque estou convencido de que perpetramos aqui um teatro. Se
quisermos nos aprofundar nessa investigação, se a sociedade mineira
quiser se aprofundar nessa investigação, eu a convido a pegar o auto
do processo de tramitação. Descobriremos juntos coisas muito
curiosas. De fato, o projeto inicial era do Ministério Público, mas tudo
o que o tornou polêmico veio depois, veio por meio de emendas. E é
curioso, Sr. Presidente; é curioso, sociedade de Minas; é curioso,
povo mineiro, que todas as emendas tenham sido apresentadas em
papel sem timbre, sem o nome do Deputado e que tenham sido
protocoladas, nesta Casa, no mesmo momento. Além disso, todos
testemunhamos a relatoria coletando a assinatura dos Deputados,
tendo sido trazidas as emendas sabe-se lá de onde. Acreditar que
uma Casa, que concede mais de uma centena de leis delegadas, que
nunca rejeitou nenhuma proposição do Executivo - Executivo este que
a mantém com o pé sobre a garganta -, tenha feito isso à revelia do
governo seria mais ingênuo, mais pueril do que acreditar em Papai
Noel. Sr. Presidente, esta Casa fez o que o Governador mandou. Esta
Casa fez com o Ministério Público o que, com a mão do gato - e o
gato, nesse caso, é Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais -, o Governador quis fazer. Por isso, Sr. Presidente, reitero
minha posição: o Governador patrocinou um teatro ao povo brasileiro
e, muito especialmente, ao povo mineiro, ao vetar um projeto e
colocar sua mais leal base, todos - do Líder do Governo ao Líder da
Maioria, ao Líder do PSDB, ao Líder dos Partidos Aliados -
trabalhando unidos pela derrubada do veto. Se isso não é patrocinar
um teatro, não sei que outra coisa poderia ser. Cabe a mim denunciar,
mas cabe ao povo de Minas avaliar o comportamento do Exmo. Sr.
Governador do Estado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
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logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.226/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo dar denominação ao viaduto da Rodovia MG–10, no
entroncamento para Confins e Lagoa Santa.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a
Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.226/2007 pretende dar a denominação de

Viaduto Engenheiro Randolfo Diniz Filho ao viaduto localizado na
Rodovia MG–10, no entroncamento para o Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, no Município de Confins.

O engenheiro Randolfo Diniz Filho iniciou sua vida profissional na
extinta Rede Mineira de Viação, onde permaneceu de 1948 a 1953.
Em seguida, ingressou no Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais – DER–MG, como mestre de obras, em
Curvelo. Sua competência e dedicação o credenciaram para ocupar
os cargos de Assessor do Serviço de Pavimentação da Diretoria de
Obras daquela autarquia e, posteriormente, Chefe do Serviço de
Pavimentação, quando coordenou todas as frentes de serviço no
âmbito de todo o Estado.

Em 1963, foi nomeado Diretor da Construtora Camargo Correa em
Brasília e coordenou todas as obras da empresa na Capital federal.
De 1964 a 1972, atuou como engenheiro regional na Residência de
Brasília de Minas e Montes Claros, ocasião em que representou o
governo de Minas Gerais na Superintendência de Desenvolvimento do
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Nordeste – Sudene.
Quando retornou à Capital mineira, foi Assessor da Diretoria de

Obras, responsável pela pavimentação das rodovias estaduais no
âmbito da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e iniciou a
implantação de unidades aeroportuárias no Estado, com a execução
do projeto do Aeródromo Militar de Lagoa Santa. Em conjunto com a
Comissão do Núcleo de Parque de Aeronáutica de Lagoa Santa,
elaborou o estudo preliminar de um novo aeroporto metropolitano de
Belo Horizonte, para atender à demanda de carga e passageiros
projetada para os próximos 50 anos, considerando os aspectos
ocupacionais, ambientais e geológicos da região.

Em 1975, especializou-se em projetos e construção de aeródromos
e aeroportos e foi credenciado pela Diretoria-Geral do DER–MG para
representar a autarquia em todos os assuntos aeroportuários. Assim,
foi coordenador da comissão para estudos de alternativas para
implantação do novo aeroporto de Belo Horizonte, os quais resultaram
na indicação da área próxima à localidade de Confins. Até 1979,
coordenou o melhoramento dos aeroportos já existentes em Minas
Gerais.

Em decorrência de seu trabalho na área, o engenheiro Randolfo
Diniz Filho foi credenciado como representante do governo de Minas
Gerais junto ao Ministério da Aeronáutica, para integrar a Comissão
Coordenadora do Projeto do Aeroporto de Belo Horizonte – Copaer.
Após o término das obras do Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
no Município de Confins, foi designado Diretor de Transportes
Aeroviários da Secretaria de Estado de Transportes de Minas Gerais.

Em 1987, já aposentado, desenvolveu os projetos dos aeroportos
das cidades de Alfenas, Caxambu, Muriaé, entre outros, e elaborou
estudo em que apontava a necessidade premente da duplicação do
acesso ao aeroporto de Confins, atual Linha Verde.

Diante do exposto, consideramos justificável e oportuna a pretensão
do projeto de lei em análise de denominar Engenheiro Randolfo Diniz
Filho o viaduto situado na Rodovia MG–10, pois preserva a memória
de um mineiro que, com zelo e competência, muito contribuiu para o
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.

Conclusão
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Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.226/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2007.
Gustavo Valadares, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2007

ATAS
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
9/8/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Inácio Franco, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada
Rosângela Reis. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Gustavo Valadares, 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 debater temas do interesse da
Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da
Deputada Rosângela Reis, solicitando a realização de audiência
pública da Comissão, em conjunto com a Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo e com a Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação Social, para se debaterem as
conseqüências do Decreto nº 44.035, de 2005, que proíbe a utlização
de veículos com mais de 15 anos de fabricação, no transporte
intermunicipal fretado de pessoas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Gil Pereira, Presidente.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/8/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Walter Tosta e Irani Barbosa (substituindo este ao
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Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Dinis Pinheiro. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Walter Tosta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a
situação dos mutuários inadimplentes e com ações ajuizadas dos
conjuntos habitacionais Caieiras e Morro Alto, localizados no
Município de Vespasiano. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Ademar José da Silva e Vereador Valdecy
Rocha, respectivamente Prefeito e Presidente da Câmara Municipal
de Vespasiano; Paulo Antônio da Silva Passos, Subprocurador-Geral
do Município de Vespasiano; Teodoro Alves Lamounier e Eduardo
Brás, respectivamente Presidente e Diretor de Habitação da Cohab;
Vereador Antônio Alves de Carvalho, Presidente da Associação dos
Moradores do Conjunto Habitacional Morro Alto; Carlos Bola Branca,
representante dos Moradores do Conjunto Habitacional Caieiras;
André Luciano Vieira Costa, Subsecretário de Ação Social da
Prefeitura de Vespasiano; Lacy Dias, ex-Vereador de Santa Luzia e
Vice-Presidente da ONG Movimento Popular de Ouvidoria e
Cidadania Pública; Vereadores José Winston da Silva e Marconi
Ferreira, respectivamente das Câmaras Municipais de Vespasiano e
de Baldim; que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Dinis Pinheiro, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. 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 Dinis Pinheiro e Irani
Barbosa em que solicitam seja viabilizada a contratação de perito para
levantamento e acompanhamento do processo de quitação dos
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contratos celebrados pelos mutuários dos Conjuntos Habitacionais
Morro Alto e Caieiras com a Cohab e, ainda, a constituição de
comissão de mutuários para acompanhamento dos trabalhos periciais,
encaminhando-se cópia desse requerimento ao Vice-Governador do
Estado, Antônio Anastasia, e ao Secretário de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana; Deputado Dilzon Melo;
Délio Malheiros solicitando enviar voto de congratulações à
Organização Verde Mar pela iniciativa de utilizar sacolas plásticas
oxibiodegradáveis na comercialização de produtos em seus
supermercados; e Ana Maria Resende solicitando realizar reunião
conjunta com a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo para se debaterem o aumento das tarifas da Cemig e
as dificuldades enfrentadas pelas pequenas indústrias, em especial a
têxtil. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos convidados, dos parlamentares e dos demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2007.
Délio Malheiros, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.325/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais do Município de Córrego do Bom Jesus, 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 1.325/2007 pretende declarar de utilidade pública
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a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Município de
Córrego do Bom Jesus, que presta relevantes serviços à comunidade
rural, pois desenvolve atividades que buscam contribuir para o
fomento e a racionalização das explorações agropecuárias, visando
ao fortalecimento econômico e social do homem do campo.

Além disso, a entidade proporciona a seus associados atendimento
nas áreas da saúde, educação, cultural, lazer e esporte, além de
oferecer aos mais carentes serviços de assistência social. Para
ampliar e subsidiar suas iniciativas, a Associação estabelece parceria
com órgãos públicos e entidades privadas.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.325/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 669/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Itaúna o imóvel que menciona.

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, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 669/2007 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Itaúna um imóvel com área de
415m², situado na Travessa Santana, esquina com a Rua Ildeu
Guimarães, nesse Município, visando ao funcionamento de programas
administrados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Ressalte-se 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, conforme
preceitua o art. 2º do projeto em análise.
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A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pelo art.
18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de
1993, que institui normas para licitação e contratos da administração
pública, e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos Orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação do imóvel em tela atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na lei orçamentária.

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

669/2007, no 2º turno.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Lafayette de

Andrada - Célio Moreira.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.332/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o Projeto de Lei nº
1.332/2007 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Felisburgo o imóvel que especifica.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo nº 1 , retorna a
proposição a este colegiado a fim de receber parecer para o 2° turno,
nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno. Em
obediência ao § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte deste
parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.332/2007, na forma aprovada no 1º turno,

autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Felisburgo o terreno
com área de 1.800,00m², situado nesse Município.

O referido imóvel será destinado ao funcionamento de órgãos da
administração pública e, se isso não ocorrer no prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, ele retornará ao
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patrimônio do doador.
A transferência de domínio de bens públicos deve ser precedida por

autorização legislativa por força do art. 18 da Constituição do Estado;
do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para
licitação e contratos da administração pública; e do § 2° do art. 105 da
Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas g erais 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 impedimento à aprovação do
projeto de lei em análise por esta Casa, pois ele encontra-se de
acordo com as exigências legais, atende ao interesse coletivo e não
ocasiona aumento de despesa nas contas públicas.

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

1.332/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião

Helvécio - Célio Moreira.
PROJETO DE LEI Nº 1.332/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de 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.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.354/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Piraúba 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, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.354/2007 visa autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Piraúba um imóvel com área de 2.000m²,
situado no local denominado Herzegovina ou Toledos, naquele ente
federativo.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
bem público, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que
o bem será destinado à instalação de unidade de assistência social e
atendimento médico periódico. Além disso, o art. 2º preceitua 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.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pelo art.
18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de
1993, que institui normas para licitação e contratos da administração
pública, e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos Orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação do imóvel em tela atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na lei orçamentária.

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

1.354/2007, no 2º turno.
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Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião  Helvécio, relator - Célio

Moreira - Lafayette de Andrada.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2007

ATA
ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/8/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício nº 7/2007, do Presidente
do Tribunal de Contas - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.472 a 1.482/2007
- Requerimentos nºs 960 a 975/2007 - Requerimentos dos Deputados
Doutor Viana (2), Sargento Rodrigues, Wander Borges e Fábio Avelar
e outros - Proposições não Recebidas: Requerimentos dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Doutor Viana - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Direitos Humanos, de Política Agropecuária e do
Trabalho - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Gil Pereira, Carlos Mosconi, Carlos Pimenta, Getúlio Neiva
e Dalmo Ribeiro Silva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Doutor Viana (2), Sargento Rodrigues
e Fábio Avelar e outros; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Wander Borges; aprovação - 2ª Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Dalmo Ribeiro
Silva; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.355/2007; aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto  Pinto Coelho - José Henrique - Dinis Pinheiro - Tiago

Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas - Agostinho Patrús
Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão
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- Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h11min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Eros Biondini, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

- A Deputada Gláucia Brandão, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIO Nº 7/2007
Do Sr. Elmo Braz Soares, Presidente do Tribunal de Contas do

Estado, encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas por
esse Tribunal no segundo trimestre de 2007. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

OFÍCIOS
Dos Srs. Ciro Pedrosa, Geraldo Thadeu e Humberto Souto,

Deputados Federais, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 674/2007, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Ronaldo Schuck, Secretário de Energia Elétrica do Ministério
de Minas e Energia, prestando informações relativas ao Requerimento
nº 852/2007, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Orlando Cezar da Costa Castro, Presidente da Codevasf,
prestando informações relativas a requerimento da Comissão de
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Política Agropecuária encaminhado pelo Ofício nº 1.050/2007/SGM.
Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2),

encaminhando pareceres elaborados pela Secretaria de Planejamento
relativos aos Projetos de Lei nºs 709 e 1.260 e 1.329/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e
os pareceres aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 660/2007, da
Comissão de Transporte.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da Cemig,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 671/2007, do
Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 543/2007, do
Deputado Walter Tosta.

Do Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração
Prisional, prestando informações relativas ao Requerimento nº
481/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. José Alberto Costa Byrro, Gestor de Contrato da Cemig,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 675/2007, da
Comissão de Assuntos Municipais.

Da Sra. Lea Lúcia Cecílio Braga, Presidente do Conselho Municipal,
de Assistência Social de Belo Horizonte, manifestando repúdio à
aprovação do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei Complementar nº
17/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 17/2007.)

Do Sr. Geraldo Magella Almeida Salvado, Chefe da Assessoria
Parlamentar do Ministério da Saúde, prestando informações relativas
ao Requerimento nº 198/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Da Sra. Karla Yoshida Arns, Gestora do Programa de Revitalização
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 745/2007, da Comissão de Saúde.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
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proposições:
PROJETO DE LEI Nº 1.472/2007

Declara de utilidade pública o Núcleo de Orquidófilos de Guaxupé,
com sede no Município de Guaxupé.

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

de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade do Núcleo de Orquidófilos de

Guaxupé é incentivar o cultivo de orquídeas e propagar o
orquidofilismo por meio de realizações de exposições, palestras e
estudos acerca de matérias correlatas à orquidofilia.

Além disso, a entidade apresenta os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual solicitamos a
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.473/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e

Agrícola de Ouro Fino - Aciaof -, com sede no Município de Ouro Fino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comercial,

Industrial e Agrícola de Ouro Fino - Aciaof -, com sede no Município
de Ouro Fino.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ouro

Fino - Aciaof - é pessoa jurídica de direito privado, atuante na defesa
dos interesses e das aspirações daqueles que congrega, oferecendo-
lhes assessoria e capacitação técnicas por meio de treinamentos,
cursos e outros serviços, e no desenvolvimento de atividades de
filantropia e de assistência social em favor da comunidade local.
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Para tanto, como previsto em seu estatuto, a Aciaof desenvolve
atividades ligadas ao aperfeiçoamento e à valorização de seus
associados, oferecendo-lhes atualização técnica e viabilizando sua
participação em feiras, além de promover eventos sociais próprios e
representá-los perante os poderes constituídos, a fim de celebrar
acordos e convênios em benefício da comunidade e do setor.

Dessa forma, ao atuar em favor do legítimo interessse público, de
seus associados e demais habitantes de Ouro Fino, contribui
sobremaneira com a efetiva elevação da qualidade de vida da
população, pela geração de renda ocasionada pelo aumento da
capacidade produtiva.

Ademais, fundada em 7/6/35, e tendo os seus estatutos aprovados
em 7/1/76, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por
lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.474/ 2007
Declara  de utilidade pública a Associação SOS Fraldas

Descartáveis - SOS Fraldas, com sede no Município de Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação SOS

Fraldas Descartáveis - SOS Fraldas, com sede no Município de Pouso
Alegre.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação SOS Fraldas Descartáveis - SOS

Fraldas, com sede no Município de Pouso Alegre, é uma entidade civil
sem fins lucrativos. Tem como finalidade promover reuniões sociais de
caráter assistencial; confeccionar e distribuir fraldas descartáveis a
asilos, creches e pessoas carentes doentes da comunidade; arrecadar
fundos junto às instituições, pessoas físicas e jurídicas e contribuições
espontâneas das pessoas e entidades usuárias das fraldas.

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.475/2007
Declara de utilidade pública a Creche Criança Sorriso - CCS -, 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 Criança

Sorriso - CCS -, com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A Creche Criança Sorriso, localizada em Governador

Valadares, é referência em educação infantil oferecida ao público até
seis anos, procedente de famílias de baixa renda, às quais presta
serviços de assistência social.

Oferece ao segmento infantil sob seus cuidados atividades
socioeducativas e de lazer, zelando pelo seu bem-estar, conforme o
disposto no Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Pela relevância do seu esforço para a formação básica de crianças
carentes, ela merece receber 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.

PROJETO DE LEI Nº 1.476/2007
Proíbe o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham

quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibido, a partir de 1º de janeiro de 2008, o uso, no
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Estado de Minas Gerais, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto.

§ 1º - Entende-se como amianto ou asbesto a forma fibrosa dos
silicatos minerais pertencentes aos grupos de rochas metamórficas
das serpentinas, isto é, a crisotila (asbesto branco), e dos anfibólios,
entre eles, a actinolita, a amosita (asbesto marrom), a antofilita, a
crocidolita (asbesto azul), a tremolita ou qualquer mistura que
contenha um ou vários destes minerais.

§ 2º - A proibição a que se refere o “caput” estende-se à utilização
de outros minerais que contenham acidentalmente o amianto em sua
composição, tais como talco, vermiculita, pedra-sabão, cuja utilização
será precedida de análise mineralógica que comprove a ausência de
fibras de amianto entre seus componentes.

Art. 2º - A proibição de que trata o “caput” do art. 1º vigerá a partir da
data da publicação desta lei em relação aos produtos, materiais ou
artefatos destinados à utilização por crianças e adolescentes, tais
como brinquedos e artigos escolares, e ao uso doméstico, tais como
eletrodomésticos, tecidos, luvas, aventais e artigos para passar roupa.

Art. 3º - É vedado aos órgãos da administração direta e indireta, a
partir da publicação desta lei, adquirir, utilizar, instalar, em suas
edificações e dependências, materiais que contenham amianto ou
outro mineral que o contenha acidentalmente.

§ 1º - Estende-se, ainda, a proibição estabelecida no “caput” do art.
1º, com vigência a partir da publicação desta lei, aos equipamentos
privados de uso público, tais como estádios esportivos, teatros,
cinemas, escolas, creches, postos de saúde, e hospitais.

§ 2º - É obrigatória a afixação de placa indicativa, nas obras públicas
estaduais e nas privadas de uso público, da seguinte mensagem:
“Nesta obra não há utilização de amianto ou produtos dele derivados,
por serem prejudiciais à saúde”.

§ 3º - A expedição de alvará de funcionamento de estabelecimentos
comerciais, industriais e de serviços pela Secretaria de Estado de
Saúde ou qualquer outro órgão estadual fica condicionada à
assinatura de Termo de Responsabilidade Técnica, estabelecido no
Anexo I desta lei.

Art. 4º - Até que haja a substituição definitiva dos produtos, materiais
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ou artefatos, em uso ou instalados, que contêm amianto, bem como
nas atividades de demolição, reparo e manutenção, não será
permitida exposição humana a concentrações de poeira acima de 1/10
(um décimo) de fibras de amianto por centímetro cúbico (0,1f/cc).

§ 1º - As empresas ou instituições, públicas e privadas, responsáveis
pela execução de obras de manutenção, demolição, remoção de
material, bem como sua destinação final, que contenham amianto ou
em relação às quais haja suspeita de o conterem, deverão respeitar
as normas técnicas previstas no Código Sanitário do Estado de Minas
Gerais, bem como as disposições contidas na legislação estadual e
federal, em regulamentos, portarias, normas coletivas de trabalho e
em termos de ajuste de conduta, pertinentes ao objeto desta lei, que
sejam mais restritivas no que concerne às medidas de proteção ao
meio ambiente e à saúde pública.

§ 2º - O disposto no § 1º deste artigo compreende também as
medidas de proteção aos trabalhadores que de qualquer forma se
exponham à poeira que contenha amianto, qualquer que seja o regime
de trabalho.

Art. 5º - O Poder Executivo procederá à ampla divulgação dos
efeitos nocivos provocados pelo contato e manuseio inadequados do
amianto, bem como da existência de tecnologias, materiais e produtos
substitutos menos agressivos à saúde, e promoverá orientações sobre
como proceder com a manutenção dos produtos já instalados e usos
até sua completa eliminação, incluindo os cuidados com os resíduos
gerados e sua correta destinação final, conforme determinam a
Resolução nº 348, de 2004, do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
Conama, e outros dispositivos legais atinentes.

Parágrafo único - Fica instituída a Semana de Proteção contra o
Amianto, que ocorrerá anualmente na semana que compreende o dia
28 de abril, durante a qual serão promovidas ações educativas sobre
os riscos do amianto, formas de prevenir a exposição às fibras
cancerígenas de produtos já existentes, medidas e programas de
substituição do amianto, bem como sobre a demolição de obras que o
contenham, ainda que acidentalmente, e sua destinação final.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, por intermédio do
Sistema Único de Saúde - SUS -, nos Centros de Referência em
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Saúde do Trabalhador e demais unidades de saúde, programas para
desenvolver ações de vigilância em saúde e assistência especializada
que visem à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das doenças
decorrentes do trabalho com o amianto.

§ 1º - Os programas compreenderão habilitação técnica dos
profissionais e equipamentos necessários para o desenvolvimento das
ações referidas no “caput” deste artigo.

§ 2º - Fica instituída a notificação obrigatória à autoridade local do
SUS, pela rede pública e privada de assistência à saúde, de todos os
casos de doenças e óbitos decorrentes da exposição ao amianto.

§ 3º - Quando requisitado pelo SUS, é obrigatório o fornecimento,
pelas empresas que tenham utilizado o amianto no Estado até a data
da entrada em vigor desta lei, de informações referentes aos
empregados e ex-empregados que tenham sido expostos ao amianto,
como nome e endereço completos, cargo ou função, data de
nascimento, data de admissão e, se for o caso, da demissão, data da
cessação da exposição, diagnóstico dos exames clínico e radiológico
e prova de função pulmonar, inclusive exames complementares, se
houver.

Art. 7º - A não-observância ao disposto nesta lei é considerada
infração sanitária e sujeitará o infrator às penalidades estabelecidas
no Código Sanitário.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2007.
Leonardo Moreira

Anexo I
Termo de Responsabilidade Técnica

De acordo com o § 3º do art. 3º da Lei nº ..., de ... de .... de 2007,
declaro, sob as penas da lei, que, no estabelecimento situado à ...,
não são utilizados produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
porventura, o contenham acidentalmente em sua composição, tais
como talco, vermiculita, pedra sabão etc.

Estou ciente de que, no caso de demolição ou substituição de
materiais que contenham amianto em sua composição, deverão ser
atendidas as normas técnicas de proteção e preservação da saúde do
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trabalhador e da comunidade.
Assinatura do proprietário ou responsável técnico
Justificação: O amianto é um mineral natural encontrado no solo em

mais de 30 variedades, das quais apenas seis têm interesse
comercial. É utilizado na fabricação de quase 3 mil produtos em todo o
mundo, sendo que a construção civil é o setor que mais aproveita o
material. Telhas, caixa de água, tubos, divisórias, entre outros, são
alguns dos produtos fabricados tendo como base o cimento-amianto.

Estudos científicos já comprovaram, porém, que o uso direto ou
indireto do amianto causa doença, como câncer no pulmão (abestose)
e insuficiência respiratória. O primeiro país a identificar os problemas
para a saúde pública e a tomar medidas enérgicas foi a França. O
governo francês comprovou a morte de milhares de cidadãos pelo
contato direto ou indireto com produtos à base do amianto. Em
decorrência da comprovação, em 1996, proibiu-se, definitivamente, o
uso do amianto e de seus produtos no país. Em decorrência, outros
países da Europa, como a Itália, Suíça, Alemanha, Noruega,
Dinamarca, Suécia, Holanda, Áustria, Austrália, Espanha, Finlândia,
Israel e Polônia, também tomaram medidas para banir o amianto. A
adesão foi tamanha que a Comunidade Européia decidiu tomar a
decisão de banir totalmente o amianto até o ano de 2005. Até lá, as
empresas terão um tempo para se adaptar ao novo mercado.

No Brasil, os jornalistas Bárbara Gancia e Reali Jr. denunciaram
com veemência o problema, alertando para as conseqüências que
certamente já estamos sofrendo em razão da profusão do uso do
amianto entre nós. O Estado de São Paulo, no dia 30/6/99, traz uma
importante reportagem sobre o assunto e anuncia que as empresas
instaladas no Brasil, conscientes da tendência mundial, já se mostram
preocupadas em buscar alternativas para substituir o amianto.

O amianto não contamina apenas os trabalhadores que manuseiam
diretamente a fibra natural, mas também a população que utiliza
caixas de água, canos, divisórias ou produtos do segmento
automotivo. As fibras quase que invisíveis são aspiradas ou ingeridas
de forma imperceptível. Como são indestrutíveis vão se acumulando,
especialmente no pulmão e com o passar dos anos, em média 20 ou
30 anos, podem se transformar em problemas sérios de saúde. Os
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casos de câncer no pulmão (ou abestose) e insuficiências
respiratórias são mais comuns nas pessoas que trabalham
diretamente com o amianto. Mas, como no Brasil não existem
estatísticas oficiais nem mesmo em relação aos trabalhadores, não
existe como provar que o amianto também é nocivo para a saúde de
quem utiliza seus produtos.

De forma ainda modesta, surge no Brasil a Associação Brasileira
das Vítimas do Amianto, uma ONG, que pretende levantar casos e
defender o banimento do amianto no País. Ligada a outras Ongs
internacionais, a Abre apóia iniciativas como a nossa.

Como dispõe a Constituição da República, “a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos”. Entre as atribuições do poder público, no que toca à
proteção e à garantia da saúde pública, encontra-se o dever de
controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de
interesse para a saúde. Assim, o objetivo do projeto está amparado
pelo poder conferido ao Estado de atuar na área da saúde. O Poder
Público deve prevenir as doenças, em seus cidadãos, pois na situação
financeira em que se encontra o País, existem muitas dificuldades
para a alocação de recursos públicos para o custeio de tratamento
cancerígeno, provocados pela exposição ao amianto.

Quarenta e oito países, incluindo toda a União Européia, Japão,
Austrália, Chile, Argentina e Uruguai, proíbem a produção e utilização
de amianto e de produtos que o contenham na composição. No Brasil,
mais de 20 de Municípios paulistas e os Estados do Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e Pernambuco já baniram o uso do amianto, e São
Paulo, por meio da Lei nº 12.684, de 26/7/2007.

Diante da exposição de motivos presentemente declinada,
considerando a singular sensibilidade dos nobres pares, conto com a
colaboração para aprovação desta importante matéria para o bem-
estar a toda a sociedade mineira.

- 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 1.477/2007
Declara de utilidade pública a Associação Mineira das Federações
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Esportivas, 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 Mineira

das Federações Esportivas, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2007.
João Leite
Justificação: A Associação Mineira das Federações Esportivas, com

sede no Município de Belo Horizonte, é uma entidade que congrega
as federações de esportes de Minas Gerais, constituindo-se em uma
entidade civil sem fins lucrativos, que se dispõe a promover a prática
desportiva como forma de construção da cidadania e melhoria do
bem-estar social. O desporto, como se sabe, traz grandes benefícios
para toda a sociedade mineira.

Assim, o reconhecimento da referida associação como de utilidade
pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo
grande contribuição para o desporto mineiro, pelo que conto com o
apoio dos nobres colegas para a aprovação do presente projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.478/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e

Produtores Rurais e Artesãos do Melo e Região, com sede no
Município de Capela Nova.

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

Moradores e Produtores Rurais e Artesãos do Melo e Região, com
sede no Município de Capela Nova.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2007.
João Leite
Justificação: A Associação dos Moradores e Produtores Rurais e

Artesãos do Melo e Região, com sede no Município de Capela Nova,
é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivos
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prestar assistência social à comunidade no combate à fome e à
pobreza, contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos
pequenos produtores rurais e promover manifestações culturais e
esportivas, entre outros.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como
de utilidade pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo
realizado, trazendo melhorias para a comunidade do referido
Município, pelo que conto com o apoio dos nobres colegas para a
aprovação do presente 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 1.479/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cláudio 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

Cláudio imóveis de propriedade do Estado, constituídos,
respectivamente, de área de 1.308,00m², Matrículas nºs 8.841, 8.842
e 8.843, registrados no Livro 2, de 24 de outubro de 1997, e o imóvel
de área 1.325,00m², Matrícula nº 9.066, Livro 2, de 31 de março de
1998, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudio.

§ 1º - O imóvel constituído de área de 1.308,00m² e matriculado sob
os nºs 8.841, 8.842 e 8.843, em 24 de outubro de 1997, no Livro 2 do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudio, destina-se à
construção do pátio da Secretaria de Obras do Município e de uma
usina de asfalto.

§ 2º - O imóvel constituído de área de 2.325,00m² e matriculado sob
o nº 9.066, em 31 de março de 1998, no Livro 2 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Cláudio, destina-se a construção
de um ginásio poliesportivo.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, se não lhe tiver sido dada a destinação prevista
nos §§ 1º e 2º do artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2007.
Neider Moreira
Justificação: O projeto de lei em tela visa doar os imóveis que

especifica ao Município de Cláudio, imóveis estes anteriormente
doados ao Estado pelo Município por meio das leis municipais de nºs
798 e 799, de 11/8/98, sem cláusula de reversibilidade, que
destinavam as áreas mencionadas à construção, pelo Estado, de
cadeia pública e delegacia de polícia no Município. Porém, nove anos
se passaram e o donatário - Estado - não iniciou as obras.

A presente doação atende melhor aos interesses dos munícipes, vez
que possibilitará novos investimentos, valorização dos imóveis
circunvizinhos e dotará área carente do Município de espaço para
prática de esportes, divulgação de cultura e projetos sociais, bem
como efetuará manutenção mais eficaz dos bens e melhor utilização
dos espaços.

Face ao exposto, apresento o projeto de lei para apreciação dos
meus nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.480/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itabirinha de

Mantena 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

Itabirinha de Mantena o imóvel constituído por um lote de terreno
medindo 2.000,00m² (dois mil metros quadrados), situado na Rua
Principal, s/nº, no Povoado de São Sebastião do Itabira, no Município
de Itabirinha de Mantena, registrado sob o nº R-7.352, no livro 3-A nº
11, a fls.122, no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de
Mantena.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será destinado à
construção de unidades habitacionais.

Art. 2º - Findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, se não lhe tiver sido dada a destinação
prevista, ou no caso de ser desvirtuada a destinação ou modificada a
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finalidade, será desfeita a doação e o imóvel de que trata a lei
reverterá ao patrimônio do Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: A proposição em questão trata da doação, pelo Poder

Executivo, de imóvel ao Município de Itabirinha de Mantena, com a
finalidade expressa no parágrafo único do art. 1º do projeto, a saber, a
construção de unidades habitacionais, antigo pleito da população,
razão pela qual solicito aos nobres pares o apoio para a aprovação do
presente 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 1.481/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itabirinha de

Mantena 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

Itabirinha de Mantena o imóvel constituído por terreno com área de
400m² (quatrocentos metros quadrados), situado na Praça D.
Manoela, s/nº, nesse Município, e registrado sob nº 5.569, a fls. 48 do
Livro 2-U, no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de
Mantena.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será destinado à
edificação de unidade de saúde.

Art. 2º - Findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, se não lhe tiver sido dada a destinação
prevista, ou no caso de ser desvirtuada a destinação ou modificada a
finalidade, será desfeita a doação e o imóvel de que trata a lei
reverterá ao patrimônio do Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: A proposição em questão trata da doação, pelo Poder

Executivo, de imóvel ao Município de Itabirinha de Mantena, com a
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finalidade expressa no parágrafo único do art. 1º do projeto, a saber, a
edificação de uma unidade de saúde.

Uma nova unidade de saúde é antigo pleito da população, razão
pela qual solicito aos nobres pares o apoio para a aprovação do
presente 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 1.482/2007
Institui o Dia de Combate à Violência contra a Mulher.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual de Combate à Violência contra

a Mulher, a ser celebrado, anualmente, no dia 25 de novembro.
Art. 2º - Na data a que se refere esta lei serão desenvolvidos, em

todo o Estado, especialmente nas escolas públicas, palestras, debates
e seminários, entre outros eventos relacionados ao combate à
violência contra a mulher.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2007.
Wander Borges
Justificação: A violência perpetrada contra a mulher transmuta-se

em várias modalidades de agressão, abrangendo a integridade
corporal, psicológica e sexual da vítima, afetando, ainda, todas as
idades, raças e classes, acarretando graves repercussões sociais.

As várias formas de agressão à mulher ocorrem principalmente no
espaço doméstico, uma vez que é normalmente cometida por
parceiros, filhos e sogros, entre outras pessoas com as quais as
vítimas mantêm relações afetivas ou íntimas.

Esta alarmante descoberta demonstra que as ações de agressão à
mulher estão arraigadas nos hábitos, costumes e comportamentos
sócio-culturais, dificultando, assim, a modificação desse lamentável
quadro. Observe-se, por absurdo, que algumas mulheres acreditam
que seus companheiros têm o direito de puni-las.

Portanto, a instituição da data poderá servir como uma forma de
conscientizar todos os atores desta brutalidade praticada, visando à
mudança de paradigmas, garantindo, assim, o bem-estar da mulher e
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a defesa dos seus direitos.
Diante do exposto, apresento o presente projeto de lei e aguardo, de

meus nobres pares, o acolhimento necessário à sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos

Humanos para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 960/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Sebastião Antônio
Camargo Rossi, Prefeito Municipal de Extrema, pela implantação da
primeira escola em tempo integral do Estado. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 961/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Onésimo Luiz Cândido,
Presidente do Itajubá Tênis Clube, pela passagem do 48º aniversário
dessa instituição.

Nº 962/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Nazareno
Guimarães Mendes, Reitor da Universidade Federal de Lavras, pelo
transcurso do 10º aniversário de criação do Curso de Ciência da
Computação. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 963/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Orlando Adão Carvalho,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, pela passagem dos 30
anos de fundação da Escola Judicial Desembargador Edésio
Fernandes, extensivo ao Sr. Antônio Hélio Silva, Superintendente
dessa instituição. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 964/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Hospital Belo Horizonte pelo
transcurso de seus 45 anos de fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 965/2007, do Deputado Luiz Tadeu Leite, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Universidade Norte do
Paraná - Unopar -, em Montes Claros, pelo transcurso do seu 5º
aniversário de fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 966/2007, do Deputado Sebastião Helvécio, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Centro Cultural Pró-Música
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pela realização, em Juiz de Fora, do 18º Festival Internacional de
Música Colonial Brasileira e Música Antiga. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 967/2007, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -
pedido de informações sobre o processo de outorga concernente ao
empreendimento Mineroduto Minas - Rio, da Empresa MMX
Mineração e Metálicos S.A. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 968/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor-Presidente da Cemig com vistas à imediata
regularização do fornecimento de energia elétrica nos assentamentos
da região Leste do Município de Uberlândia, em especial nos
assentamentos Joana d'Arc, São Francisco de Assis e Zaire Rezende.
(- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 969/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro da Saúde com vistas à doação de
equipamento para a realização de braquiterapia HDR - High Dose
Rate - ao Hospital do Câncer de Uberlândia. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 970/2007, da Comissão de Participação Popular, em que solicita
seja encaminhado à Secretária de Planejamento pedido de
informação sobre os motivos da baixa execução orçamentária das
ações voltadas para crianças e adolescentes, especialmente as ações
de proteção. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 971/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com os Srs. Hallison
Moreira e Luiz Alexandre Poni, Diretores da Organização Verde Mar
Ltda. pela iniciativa louvável de utilizar sacolas plásticas oxi -
biodegradáveis na comercialização de produtos nos seus
supermercados.

Nº 972/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita
seja encaminhada ao Sr. Rogério Correia manifestação de aplauso
por sua indicação como Delegado do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, em Minas Gerais.

Nº 973/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Saúde com vistas
a que intensifiquem as campanhas e promovam a capacitação de
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profissionais de saúde para combater a hantavirose nos Municípios
localizados na Chapada do Alto Paranaíba, em especial no Município
de Rio Paranaíba.

Nº 974/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Superintendência Central de Administração de
Pessoal da Secretaria de Planejamento com vistas à reconsideração
do pagamento a suspensão de desconto baseado em dispositivo da
Lei Complementar nº 64, de 2002, na remuneração da servidora Maria
dos Santos.

Nº 975/2007, das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança
Pública, em que solicitam sejam encaminhados pedidos de
providências ao Tribunal de Justiça do Estado, ao Tribunal de Contas
do Estado, ao Ministério Público do Estado, aos órgãos e às entidades
da administração direta e indireta do Estado e ao Detran-MG para que
apresentem, em suas páginas na internet, “link” de acesso ao “site”
www.desaparecidos.mg.gov.br, com vistas à maior divulgação dos
casos de pessoas desaparecidas no Estado.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Doutor Viana (2), Sargento Rodrigues, Wander Borges e Fábio Avelar
e outros.

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

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja formulado
voto de congratulações com os Srs. Paulo César Ferreira Ayres Júnior
e Hamilton Pires de Rezende, respectivamente Prefeito e Presidente
da Câmara Municipal do Município de Campanha, pelo centenário de
criação da Diocese de Campanha.

Do Deputado Doutor Viana em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais pelo transcurso dos 96 anos de fundação dessa entidade.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Direitos Humanos, de Política Agropecuária e do Trabalho.
Registro de Presença
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O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do
Deputado Federal Miguel Martini.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Deputado José Henrique,
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, tenho a honra de ocupar a tribuna
deste Plenário para manifestar a todos minha discordância quanto à
indicação do arquiteto e ex-Prefeito do Rio de Janeiro Luiz Paulo
Conde para ocupar a Presidência de Furnas.

Criada em 28/2/57, há exatos 50 anos, pelo então Presidente da
República, o saudoso Juscelino Kubitschek, Furnas foi a primeira
usina hidrelétrica de grande porte do Brasil. Tinha como desafio sanar
a crise energética que ameaçava o abastecimento dos principais
centros socioeconômicos do País: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte. Atualmente, a empresa garante o fornecimento de energia
em uma região onde estão situados 51% dos domicílios brasileiros e
responde por 65% do PIB nacional.

Para que os senhores tenham um dado importante, de toda energia
consumida no Brasil, mais de 40% passam pelo sistema Furnas, tal
como previu JK, dotado de capacidade, visão empreendedora e
desenvolvimentista.

À frente da Presidência da usina sempre estiveram os filhos de
Minas, que, como já dizia o poeta, “são muitas e é a síntese da
nacionalidade, porque ela tem em seu território um pedaço igual a
cada região do País”. O último mineiro que ainda ocupa o cargo, José
Pedro Rodrigues, ao contrário de Luiz Paulo Conde, tem tradição no
setor elétrico brasileiro, ou seja, experiência, conhecimento e
competência.

Como bem disse o jornalista Carlos Lindenberg, em sua coluna no
jornal “Hoje em Dia”, na edição da presente data, intitulada “Minas
conta as horas”, a nomeação de Conde atende a critérios meramente
políticos e partidários. Ao se submeter a tais pressões, esqueceu-se o
Presidente Lula de ter dito, por diversas vezes, que não iria indicá-lo
para o referido cargo. E, ao relegar os nomes de ilustres mineiros que
poderiam ocupá-lo, esqueceu-se também o Presidente da República
de sua expressiva votação em Minas Gerais nas últimas eleições,
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tendo sido aqui o candidato majoritário no primeiro e no segundo
turnos do pleito. Esquecidos também foram os rios de Minas, a
engenharia de Minas, os rios doadores de suas águas indomáveis
para o pleno funcionamento da usina, tal como o faz o Rio São
Francisco, matando a sede do sertão brasileiro. Citando Lindenberg,
“Minas vive, pois, seus últimos dias no comando de Furnas, num triste
capítulo que tem nomes e sobrenomes”. E insisto: nomes e
sobrenomes de mineiros que, tradicionalmente, marcaram presença
na história desta nação.

Deputado Carlos Mosconi, assumo a responsabilidade de manifestar
neste Plenário, para as Sras. e os Srs. Deputados, minha
inconformidade com a decisão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
de conduzir Luiz Paulo Conde ao primeiro cargo de Furnas. Os filhos
de Minas que ali estiveram não pouparam esforços para transformá-la
na principal usina hidrelétrica do País, sabedores de que o tempo
dedicado nunca é um tempo perdido. Verdadeiros rochedos, eles não
tiveram abaladas pelo vento a sua honra e ética profissional.

Quão triste é constatar que, na primeira vez em que Furnas não será
presidida por um mineiro, a condição de tal escolha passou a longa
distância da competência, da experiência, da honradez, da ética e da
moralidade dos homens nascidos no vale das montanhas de Minas.

Nada tenho contra o arquiteto e ex-Prefeito do Rio Janeiro Luiz
Paulo Conde. Mas creio ter faltado àqueles que o escolheram o
conhecimento do provérbio bíblico que diz: "Feliz é o homem que acha
sabedoria, e o homem que adquire entendimento; pois melhor é o
lucro que ela dá do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro".

Concedo aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que muito bem
conhece a tradição de Minas e já se posicionou sobre esse tema.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Agradeço ao
Deputado Gil Pereira, que traz à tribuna esse tema tão importante
para Minas e para o Brasil. Recentemente, ocupei a tribuna com a
mesma indignação de V. Exa. Fizemos o nosso pronunciamento
eivado do sentimento de mineiridade, entendendo que a decisão do
Presidente da República contraria, acima de tudo, o sentimento de
Minas e as decisões de Minas Gerais.

Deputado Gil Pereira, V. Exa. participou conosco da Frente
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Parlamentar Jorge Hannas, que teve na Presidência o Presidente
desta Casa, o competente Deputado Alberto Pinto Coelho. Quando
instalamos esse movimento, um dos mais prestigiados e com todas as
platéias lotadas, lançamos um grande desafio.

Em primeiro lugar, tendo à frente esse estadista extraordinário que é
o Sr. Itamar Franco, sem nos esquecermos do Vice-Presidente
Aureliano Chaves, por tudo que fez por Minas, discutindo e
preservando as garantias de Minas frente ao Brasil.

Assim como V. Exa., nada tenho contra a indicação do novo
Presidente de Furnas, mas essa indicação não poderia ter sido feita
sem antes se ouvir o desejo de Minas.

Neste ano comemoramos o cinqüentenário de Furnas, em razão de
sua tradição, respeitabilidade e honorabilidade. Congratulamo-nos
ainda com a Presidência daquele que colocou Furnas no seu devido
lugar, que é o mineiro José Pedro.

Quero associar-me ao pronunciamento de V. Exa. e dizer que o meu
pronunciamento foi nessa mesma linha. Aliás, o jornal “O Tempo”
publicou uma matéria traduzindo a minha indignação a respeito. Fico
feliz por V. Exa. vir ao encontro da decepção e da indignação, em
defesa do nosso chão e também das nossas águas; mancha a
tradição histórica de Minas Gerais a não-indicação de um mineiro para
a continuação desse trabalho frente à Presidência de Furnas. Sem
dúvida alguma, esse novo Presidente poderia ser o ex-Presidente de
Furnas José Pedro, que tanto fez e que continua a fazer em prol
dessa entidade. Além disso, ele é um grande conhecedor das
tradições maiores de Furnas.

Parabéns a V. Exa. por trazer novamente esse tema à discussão.
Também gostaria de cumprimentar o jornalista Lindenberg pela coluna
escrita no jornal de hoje. Sem dúvida alguma, ele interpretou o
sentimento maior de todo o povo mineiro, a indignação e o
inconformismo de Minas Gerais quanto a essa decisão.

V. Exa. está de parabéns.
O Deputado Gil Pereira - Agradeço ao Deputado Dalmo Ribeiro

Silva. Gostaria ainda de falar da importância que Furnas sempre teve,
visto que o Governador de Minas à época, o Sr. Itamar Franco, fez um
movimento nacional contra a privatização de Furnas, pretendida pelo



517

então Presidente Fernando Henrique Cardoso. Posteriormente, o
nosso então Presidente da Câmara, o Deputado Aécio Neves, nosso
atual Governador, também mobilizou toda a Câmara Federal contra a
não-privatização de Furnas.

Realmente, as centrais elétricas de Furnas muito representam para
o nosso país e para o nosso Estado, visto que o berço das águas do
País encontra-se em Minas Gerais.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero cumprimentá-lo
pelo seu pronunciamento, que foi brilhantemente completado pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em relação ao sentimento do povo de
Minas Gerais sobre esse fato, que, infelizmente, mostra-nos que as
grandes lideranças de Minas Gerais, principalmente aquelas ligadas
ao governo federal, ou seja, que compõem a base de sustentação
política do Presidente Lula - apesar da incontestável liderança do
Governador Aécio, que se encontra na Oposição -, principalmente os
partidos aliados ao Presidente, não têm uma preocupação maior com
a representação de Minas no governo federal. Prova disso são as
nomeações que estão acontecendo por aí, muitas vezes sem um
brilho maior, como é o caso dessa da Presidência de Furnas. Enfim, é
preciso divulgar esse vazio da representação de Minas. Não é meu
desejo fazer crítica a nenhum partido, é apenas uma preocupação que
tenho. Porque, enquanto estamos brigando por pequenas coisas no
terreiro doméstico, as grandes brigas, as grandes reivindicações e
lutas estão sendo, caladamente, mineiramente, por incrível que
pareça, preenchidas por lideranças de outros Estados.

Fica aí o nosso alerta para que as lideranças maiores de Minas
ligadas ao Presidente Lula despertem para o que está acontecendo.
Senão, como se diz na gíria, “levaremos a bola nas costas”, seremos
apunhalados e traídos. E pecaremos por omissão; Minas está
pecando pela omissão, enquanto outros Estados estão saindo à
frente.

De qualquer maneira, fica o pronunciamento e o alerta de V. Exa.,
porque se trata de um cargo que tem a cara e o trabalho de Minas
Gerais. Furnas é o que é hoje graças a mineiros ilustres que
passaram por esse cargo e que lutaram muito para que a empresa
tivesse esse “status”. Parabéns pelo seu pronunciamento.
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O Deputado Gil Pereira - Agradeço ao nobre colega Carlos Pimenta,
cujas palavras, assim como as do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
enriquecem muito meu pronunciamento. Minas está perdendo um
espaço político técnico, pois estamos ouvindo falar em apagão para
2009 e 2010, mas na hora que temos a oportunidade de fazer de
Furnas a mola propulsora do setor elétrico do nosso país, como
sempre foi, temos a triste coincidência de ser retirada uma pessoa
competente como o Sr. José Pedro. E não estou defendendo apenas
a competência do Sr. José Pedro, pois poderia ter sido outro mineiro
indicado por vários partidos, pois todos têm pessoas competentes
para assumir aquelas centrais elétricas.

Portanto, fico muito triste e decepcionado. Até porque nosso
Presidente da República, por várias vezes, falou na mídia nacional
que a indicação de Luiz Paulo Conde não sairia de forma nenhuma.
Fica a decepção pela pressão política de tirar um mineiro ilustre, e
porque poderia ter sido colocado outro mineiro ilustre. Mas isso não
ocorreu, em detrimento do povo de Minas Gerais, que sempre lutou
pela geração de energia elétrica, a partir do governo desse grande
brasileiro que foi JK.

Estou também apresentando um requerimento para que conste nos
anais da Casa a coluna do jornalista Carlos Lindenberg, que fala muito
bem a respeito dessa posição a respeito de Furnas. Minas conta as
horas, infelizmente. Obrigado.

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

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, prezado amigo Miguel Martini, que nos dá o prazer de sua
visita, representantes da imprensa e telespectadores da TV
Assembléia, gostaria de fazer um pronunciamento a respeito das
questões de saúde que estamos vivendo no País. Mais uma vez, pois,
por diversas vezes, tenho vindo a esta tribuna para falar desse
assunto. Lamentavelmente, a imprensa tem divulgado nos últimos
dias várias manifestações de médicos em diversos Estados do Brasil
pedindo demissão do serviço de saúde. Trata-se de centenas de
médicos, não apenas dois ou três, nos Estados de Pernambuco,
Paraíba, Alagoas, em outros Estados do Brasil, no Distrito Federal,
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onde essa manifestação começa a ser criada.
Tal fato mostra claramente a gravidade do problema de saúde que

vivemos no País. Há uns dois dias, no final de semana, vi, pela
televisão, o atual Ministro da Saúde, o Temporão, comentar a respeito
da gravidade do problema e dizer que o modelo da saúde no Brasil
precisa ser mudado.

Fiquei surpreso com a sugestão. Tenho admirado as atitudes
corajosas do Ministro Temporão, que enfrenta questões e procura
soluções para os graves problemas. Mas, nesse aspecto, parece-me
que o Ministro não foi feliz. Ao nos deparamos com uma crise dessa
natureza e dimensão, sempre falamos em mudar o modelo. Isso
significa que o modelo está errado, que não deu certo e precisa ser
mudado. Será que é isso mesmo? O SUS foi aprovado na
Constituição de 1988, está sendo implantado até hoje e melhorou
consideravelmente os parâmetros de saúde em todo o Brasil; portanto
ele tem qualidades reconhecidas. Trata-se de um sistema
universalizado - todos têm direito a ele -, equânime, igualitário, sem
preconceitos e que visa ao atendimento à população de todas as
regiões do País. É também um sistema descentralizado,
regionalizado, que respeita as diferenças regionais do nosso país.

Quanto ao modelo, acredito que ele tem de ser revisto aqui ou ali.
Talvez ele até precise de alguns reajustes, o que, em alguns lugares,
já está sendo feito, como em São Paulo. O saudoso Mário Covas, há
alguns anos, quando era Governador, criou as organizações sociais,
cuja relação de trabalho com os funcionários é nova. Com base nessa
mudança, São Paulo construiu 22 hospitais que trabalham com um
sistema diferenciado, que recebeu ampla aceitação da opinião pública
e dos profissionais de saúde, os quais, de maneira geral, são muito
malpagos no País. Já com a organização social, esse problema foi
resolvido.

Essa solução está sendo trazida para Minas Gerais. Há pouco
tempo, inauguramos esse novo sistema, que, parece-me, tem dado
bons resultados, assim como foi feito em outros Estados, como
Brasília e Acre, vanguardista na criação das organizações sociais que,
agora, o governo federal quer implantar.

Fiz uma rápida avaliação sobre a questão orçamentária do Brasil,



520

dos gastos com a saúde. Na verdade, é preciso mudar o orçamento
da saúde. Antes de mudar o modelo, é preciso melhorar o orçamento
da saúde, que é pobre e não atende às necessidades básicas da
nossa população.

Só para entendermos: o Brasil gasta em saúde 3,6% do seu PIB; já
a Alemanha gasta 8,6%; a Argentina, que é um país sul-americano
como o nosso, gasta 4,5%; a Bolívia, que é um país considerado mais
pobre que o Brasil, gasta 4,2%. E, repito, o Brasil gasta apenas 3,6%.
Meu Deus, sem dúvida estamos gastando pouco!

Sr. Presidente, vamos além. A renda “per capita” do Brasil é a maior
da América Latina: US$3.469,00. Ela é maior que a da Argentina, da
Costa Rica, do Chile, do México, de outros países. Pois bem, no
Brasil, temos um gasto público “per capita” em saúde de US$127,00
ao ano, sendo a nossa renda “per capita” a maior de todas; porém a
Argentina, cuja renda “per capita” é menor que a nossa, US$3.265,00,
gasta em saúde “per capita” US$255,00; o Chile, cuja renda “per
capita” é US$2.100,00, gasta US$198,00; a Costa Rica, cuja renda
“per capita” é US$2.031,00, gasta US$378,00, portanto gasta muito
mais que o dobro do Brasil. Já o México e o Panamá gastam mais,
US$189,00 e US$209,00, respectivamente. O Uruguai gasta
US$371,00 e tem uma renda “per capita” de US$2.600,00. Essa é a
questão que gostaria de expor.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, em razão dessa
situação, a Comissão de Saúde tem trabalhado bastante na famosa
regulamentação da Emenda n° 29, pois ela poderia ge rar ao País
mais R$10.000.000.000,00 por ano. Aliás, hoje está havendo um
movimento no Congresso Nacional, em Brasília, visando à
regulamentação dessa emenda. Enquanto isso não ocorre - não sei se
será do interesse do governo regulamentar a emenda -, fizemos uma
avaliação em Minas Gerais, observando o Orçamento do Estado para
a saúde, e verificamos que ele tem um Orçamento anual de
R$2.400.000.000,00. Isso inclui - o que tem sido motivo de críticas -
alguns itens que não estão relacionados ou não têm que ver
diretamente com a saúde, e que somam a quantia de
R$600.000.000,00. Temos um Orçamento de R$2.400.000.000,00 e
usamos R$600.000.000,00 com a Polícia Militar do Estado de Minas
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Gerais, a Secretaria de Transportes e Obras Públicas, a Coordenaria
de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente, o Corpo de Bombeiros, a
Secretaria de Defesa Social, a Secretaria de Desenvolvimento
Regional, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, o Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, a
Universidade Estadual de Montes Claros, o Instituto Mineiro de
Agropecuária, o Fundo Financeiro da Previdência e a Secretaria de
Fazenda, em cargos diversos.

Então, Sr. Presidente, apresentei um projeto de lei há alguns dias na
Assembléia propondo a retirada desses itens do setor da saúde. Não
estou propondo que eles desapareçam. Naturalmente terão
compensação de outra fonte, terão outra forma de custeio que não
seja o setor da saúde. Dessa maneira, vamos manter, no orçamento
propriamente dito da saúde, dois grandes itens: a Secretaria de
Estado de Saúde, a Funed, a Fhemig, a Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais e o Fundo Estadual de
Saúde, além da Copasa. Esta possui um orçamento de
R$800.000.000,00, anual, e ficou mantida nesse projeto de lei. Essa
questão pode até ser criticada, mas a Lei Orgânica da Saúde prevê a
inclusão do saneamento básico como gasto essencial à saúde, com o
que estou inteiramente de acordo. Então, mantivemos a Copasa.
Naturalmente ela tem recursos próprios, e isso é outra questão. Estou
dizendo recursos do Estado, R$800.000.000,00.

Caso o projeto seja aprovado como esperamos, manteremos o
orçamento da saúde - R$2.400.000.000,00 - tal como é hoje, e depois
discutiremos nas comissões e no Plenário. O que vai mudar? Mudará
muito, pois R$600.000.000,00, que perfazem os itens citados e não
estão diretamente ligados à saúde, sairão desse setor.

Então, vamos manter os R$2.400.000.000,00, portanto
acrescentando aos gastos de saúde, e a Copasa será mantida nos
R$800.000.000,00. Nas ações de promoção e prevenção de saúde,
vamos manter esse valor de R$2.400.000.000,00, naturalmente
descontando os R$800.000.000,00 da Copasa.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, gostaria de trazer
isso a esta Casa, em razão da grave crise de saúde que o País está
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vivendo. Esperamos que esta Casa possa dar essa contribuição - e o
Estado de Minas Gerais -, a fim de sairmos dessa situação. Minas
Gerais tem dado exemplos que considero muito importantes neste
momento que o Brasil está vivendo em diversos setores. Citarei o
setor aeroportuário. Tínhamos aqui os aeroportos da Pampulha e de
Confins. O Governador Aécio Neves teve a coragem de, sem que
houvesse, felizmente, nenhum acidente no Aeroporto da Pampulha,
mudar todo o tráfego aéreo para Confins. No início houve um certo
contratempo e descontentamento, mas hoje todos reconhecem que foi
uma iniciativa e uma obra extremamente corajosa de prevenção, o
que lamentavelmente São Paulo não fez, por isso hoje está pagando
um preço enorme - não é culpa desse Estado, mas do governo
federal, que usou e abusou da condição precária do Aeroporto de
Congonhas. Mas Minas Gerais tomou essa iniciativa e levou o tráfego
aéreo para Confins.

Na questão da saúde, precisamos também realizar uma ação
preventiva que não permita que o Estado de Minas Gerais venha a
sofrer o que os Estados do Nordeste estão sofrendo devido à situação
absolutamente precária de seu sistema de saúde. Poderíamos até
mostrar ao Ministério da Saúde que aqui talvez saiamos na frente no
que diz respeito à regulamentação da Emenda nº 29, buscando uma
solução que considero muito mais viável para o sistema de saúde do
País que qualquer mudança extemporânea e precipitada no modelo
existente: o SUS, que já se mostrou extremamente eficaz e em
condições, se bem dirigido, de atender às necessidades da população
brasileira. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

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

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, Sras. Deputadas e Srs. Deputados presentes, imprensa,
povo mineiro, no meu pronunciamento hoje, farei alguns comentários
em relação à questão da saúde pública em Minas Gerais. Quero
cumprimentar o Deputado Carlos Mosconi, porque a questão da
regulamentação da Emenda nº 29, na verdade, é um capítulo de uma
novela que não termina nunca. O governo federal, por pressão, votou
essa emenda, mas faz questão de não a regulamentar, pois sabe que
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ele próprio não cumpre suas responsabilidades nessa área. Se não
está cumprindo, como poderá obrigar os Estados a fazê-lo?

Por outro lado, meu caro “Reminho”, o governo federal, ao não
regulamentar a emenda e não fazer nenhum esforço para cumpri-la,
quer impor aos Estados algumas dificuldades exatamente pela não-
regulamentação da Emenda nº 29. Quero apenas citar um fato: o
esforço do Secretário de Saúde do Estado, o Deputado Marcus
Pestana, para conseguir recursos, a fim de, pelo menos, inteirar o
custeio dos hospitais em Minas Gerais.

O grande problema de saúde do Estado na área do atendimento
hospitalar é o custeio. Temos o Pró-Hosp, que trouxe um alívio muito
grande aos hospitais, mas ele, até então, tem visado às ampliações,
às reformas, à aquisição de equipamentos e de aparelhos para a
saúde.

E muitos hospitais estão-se endividando cada vez mais, porque
fizeram reformas, ampliaram e adquiriram aparelhos que demandam
custeio muito grande, como tomógrafos, aparellhos de ressonância
magnética, mamógrafos. Com isso, cria-se o impacto de levar aos
Municípios e às Prefeituras os equipamentos, enquanto o custeio tem
ficado para uma segunda etapa.

O nosso Secretário de Saúde, Marcus Pestana, de maneira muito
competente e firme - aliás, participei de algumas reuniões -, está
recorrendo ao Ministério da Saúde, Ministério este que está
extremamente defasado com a saúde pública, haja vista que houve,
em 10 anos, uma inflação em torno de 300% ou mais, enquanto que
os reajustes das tabelas do SUS não chegaram a 40%. Há uma
discrepância muito grande. Ele mostra isso e solicita, para este ano,
uma quantia de R$500.000.000,00 a mais para fazer face à deficiência
do custeio dos hospitais de Minas Gerais.

Acredito que teremos um semestre de muito trabalho na saúde
pública. A Comissão de Saúde é presidida pelo competente Deputado
Carlos Mosconi, que tem experiência ímpar quanto às questões do
SUS, pois ele foi Presidente do INSS, do Inamps. Assim, estamos
próximo, estamos “pari passu” com a Secretaria de Saúde,
trabalhando com esse intuito.

Além do custeio, falaremos de outro programa que é um gargalo



524

enorme, um entrave e uma dificuldade muito grande na saúde pública
de Minas Gerais: o de urgência e emergência. Só não entramos no
caos, só não chegamos ao fundo do poço porque o governo de Minas,
habilmente, com competência e com muito compromisso, tem ajudado
demais os grandes hospitais do Estado, principalmente os de Belo
Horizonte e os das cidades-pólo. Mesmo com todo o esforço do
governo Aécio Neves, com todo o esforço do Secretário Marcus
Pestana, a situação de urgência e emergência tem sido sufocante em
Minas Gerais.

Mais uma vez, Minas sai à frente, dá uma demonstração de muita
competência e de muito compromisso com o Estado, com o nosso
povo. O Secretário Marcus Pestana está tentando, e conseguirá -
aliás, ele conta com o total apoio desta Casa e da Comissão de Saúde
- implantar um programa chamado Pró-Hosp de Urgência e
Emergência. Já houve o Pró-Hosp de Atendimento aos Hospitais e,
agora, com recurso do Estado, assessorado pela experiência de
Portugal e Espanha, o governo de Minas está prestes a lançar no País
um programa ousado, um programa para frente, que criará o sistema
de atendimento de urgência e emergência regional. Ele já existe em
Belo Horizonte, Contagem e Montes Claros, mas atende apenas as
cidades, e o programa que será lançado atenderá regiões. Por
exemplo, no Norte de Minas estamos habilitando quatro
macrorregiões: a região ao entorno de Montes Claros, a de Salinas,
que tem uma responsabilidade com Municípios importantes como
Taiobeiras, São João do Paraíso, Indaiabira e outros, a de Januária,
no médio São Francisco, que atende cidades importantes como
Manga, Bonito de Minas e Varzelândia, e a região de Pirapora.

Esse Programa de Urgência e Emergência Regional, que estamos
apelidando de Samu Regional - Sistema de Atendimento Médico de
Urgência Regional - está sendo amplamente discutido.

Fico feliz por isso estar acontecendo em Minas Gerais, porque
estamos aproveitando experiências importantes como a dos países
europeus, Portugal e Espanha.

Esses dois países são referência para o mundo na descentralização
da saúde e no atendimento de urgência e emergência regional.
Técnicos daqueles países estão em Minas Gerais trabalhando com
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técnicos do Ministério da Saúde, com a presença da Comissão de
Saúde. Estamos tendo acesso a informações fantásticas. O que está
acontecendo na Espanha e em Portugal vai acontecer em Minas, que
será exemplo para todos os Estados brasileiros. Em meio a tantas
dificuldades, a tantas solicitações e prioridades, a saúde de Minas,
neste segundo governo do Aécio, dará um salto de qualidade muito
grande. No passado tivemos investimentos importantes no Pró-Hosp,
que já passam de quase R$200.000.000,00 em três anos e meio.
Tivemos o Programa de Saúde da Família, com investimentos do
governo do Estado superiores a R$150.000.000,00; o programa
Farmácia de Minas e o Samu, um programa de transporte de
pacientes de urgência. A partir deste ano, o setor de saúde pública de
Minas Gerais vai atender o nosso povo.

Venho de uma região extremamente carente nessa área da saúde e
fico muito feliz por participar desse processo, ter acesso a essas
informações e dar nossas opiniões. Em quatro mandatos como
Deputado Estadual, como médico integrante da Comissão de Saúde
durante todos anos da minha vida parlamentar nesta Casa,
acumulamos considerável experiência, e agora, acrescidos do apoio e
da experiência de pessoas como o Carlos Mosconi, como o Doutor
Rinaldo, o Hely Tarqüínio e o Deputado Ruy Muniz, queremos dar
nossa contribuição.

Então, fico feliz de ouvir aqui o pronunciamento do Presidente da
Comissão de Saúde, Deputado Carlos Mosconi, que já apresenta um
projeto, cansado de esperar uma decisão do governo federal. O
governo federal não tem interesse em regulamentar a saúde. Pelo
contrário, este ano o governo federal está tirando
R$10.000.000.000,00 da saúde em relação ao ano passado e defende
a permanência da CPMF, que foi criada para a saúde, mas que agora
serve para estender o tapete vermelho do PT para fazer o superávit
primário, para ter caixa, para pagar a dívida externa do nosso país. O
discurso é um, mas a prática mostra outra coisa. Ficamos muito à
vontade neste momento, porque Minas tem um programa de saúde,
tem qualidade na saúde pública, está saindo à frente dos outros
Estados mais uma vez. Nosso sistema, o Pró-Hosp, é copiado por
todos os Estados, e, a partir do ano que vem, todos os Estados
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brasileiros terão muito mais motivos para vir a Minas copiar nosso
modelo de saúde pública na urgência e emergência de todas as
regiões do nosso Estado.

Quero terminar, Sr. Presidente, também dentro da saúde pública,
cumprimentando o Governador Aécio Neves e o Secretário Marcus
Pestana porque, na próxima sexta-feira, às 10 horas, estaremos
inaugurando um dos melhores hospitais universitários deste país. Há
pouco tempo a Unimontes foi considerada a segunda melhor
universidade do Brasil. A sua Faculdade de Medicina é faculdade nota
A, nota máxima das faculdades de Medicina, e na sexta-feira vamos
inaugurar um dos melhores hospitais universitários de todo o Brasil,
Hospital Universitário Clemente Faria. Será um prédio de 15 andares
construído com recursos do governo do Estado e da iniciativa privada,
por meio da família do Dr. Clemente Faria, que hoje detém o controle
acionário do Banco Real. Investiram recursos próprios e vão inaugurar
um edifício de 15 andares com 60 centros de especialidades médicas
ligadas ao hospital universitário. Não são consultórios, são 60
departamentos médicos. As pessoas que a ele recorrerem terão
acesso a todos os profissionais, de todas as especialidades. É um
prédio magnífico.

Gostaria muito que os senhores pudessem ir até lá - principalmente
as pessoas ligadas à saúde pública -, para mostrar o que se faz com o
dinheiro público quando cai em mãos honradas. Isso é muito
importante porque há pessoas que falam que não passarão dinheiro
para a iniciativa pública porque o setor público tem vários ralos e o
dinheiro some. O Hospital Universitário é uma demonstração de
competência e de respeito com o dinheiro público, e tem de ser
enaltecido pela imprensa, que, às vezes, dá um destaque enorme a
um pequeno fato. Ali há um exemplo clássico e palpável do bom
aproveitamento do dinheiro público.

Queremos cumprimentar pessoas que lutaram muito para construir
esse grande hospital: o Dr. Geraldo Edson, que foi um dos Diretores
Clínicos do Hospital Universitário durante vários anos; o Dr. João
Canela, Diretor Clínico hoje; e, de uma maneira muito especial, o Dr.
Paulo César Almeida, competente Reitor da Unimontes, que, na sua
bravura e inquietude, tem recorrido à iniciativa privada e procurado os
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Deputados Estaduais e Federais e o Governador do Estado,
mostrando que a segunda melhor universidade do País precisava ter
um grande hospital. Na sexta-feira, a nossa Faculdade de Medicina
terá a sua disposição o grande Hospital Universitário.

Sr. Presidente, fico feliz, e estaremos lá presentes. Não sei se o
Governador poderá ir, mas o Secretário Marcus Pestana já confirmou
sua ida, porque momentos como esse são de lucidez, de brilho, de
uma intensa luz na política brasileira. Vemos o que está acontecendo
em Brasília - a megaimprensa, com megareportagens sobre o
Presidente do Senado, que sai-não-sai -, mostrando todo o descalabro
e desatino existente na política. Mas há, em Minas Gerais, bons
exemplos.

O Governador Aécio Neves está inteiramente de parabéns por
acreditar na Universidade Estadual de Montes Claros e por ter
determinado ao Secretário Marcus Pestana que investisse no Hospital
Universitário, na cidade de Montes Claros; o Dr. Marcus Pestana está
de parabéns pela competência e pelo trabalho, calado, mas eficiente,
o qual está sendo exemplo para todos os Estados brasileiros; e a
nossa Unimontes está de parabéns por ter, a partir de sexta-feira,
para orgulho do povo de Minas Gerais, o melhor hospital universitário
do País. Muito obrigado.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, aportamos nesta tribuna para agradecer especialmente
aos Deputados Gil Pereira, Luiz Tadeu Leite e Carlos Pimenta, que
estiveram conosco em Teófilo Otôni, na última sexta-feira, para
receber o Governador do Estado, Dr. Aécio Neves, e participar de
uma decisão importante, a instalação em Teófilo Otôni, de forma
definitiva, da sede da Copanor. Essa companhia de saneamento
básico investirá cerca de R$545.000.000,00 em 651 localidades dessa
região, ao longo dos próximos três anos, com tarifas reduzidas de até
65% em relação à Copasa, para a região mais deprimida de Minas
Gerais - Vale do Mucuri, Jequitinhonha, São Mateus e grande parte do
Norte de Minas. Muito obrigado ao Carlos Pimenta, ao Gil Pereira e ao
Luiz Tadeu Leite, que estiveram conosco naquele momento muito
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importante de Teófilo Otôni.
Sobretudo, gostaria de comemorar também a ordem dada pelo Sr.

Governador para a construção da nova barragem de abastecimento
de água da cidade e regularização do Rio Santo Antônio - o mais
importante afluente do Rio Mucuri -, com investimentos da ordem de
R$15.000.000,00. Abastecimento de água garantido à cidade de
Teófilo Otôni pelos próximos 100 anos.

Negociado esse assunto, quando Prefeito dessa cidade, foi conosco
para a renovação do nosso contrato com a Copasa. Hoje chegamos
finalmente à determinação do Governador, para que a licitação seja
feita.

Nessa oportunidade, uma outra grande obra foi autorizada para
Teófilo Otôni, atendendo ao contrato assinado por mim com a Copasa
quando ainda era Prefeito, e hoje se define a licitação para a
construção da Estação de Tratamento de Esgoto de Teófilo Otôni,
com investimentos na ordem de R$26.000.000,00.

A visita do Governador em Teófilo Otôni, na última sexta-feira,
aportou, de imediato, R$51.000.000,00 de investimentos, além de
sedimentar a posição dessa cidade como sede da Copanor,
companhia de saneamento a qual denominamos de “copazinha”, nos
dois meses da sua aprovação. Fortes investimentos serão feitos
naquela região.

Gostaria de lembrar-lhes da determinação do Governador, de que a
Copanor trabalhará com todos os funcionários e operários contratados
nos locais onde as obras serão realizadas - à exceção, é claro, dos
técnicos. Geraremos um volume de dinheiro muito significativo na
região e, além disso, haverá a redução da mortalidade infantil - que,
aliás, chega a 60% em alguns povoados e Distritos da nossa região -,
em razão do esgotamento sanitário e da água tratada que ali serão
implementados. Fez mais o Governador, e não apenas uma visita e
uma inauguração; levou para lá os Srs. Gilman Viana, Secretário de
Agricultura; Márcio Lacerda, do Desenvolvimento Econômico; Dilzon
Melo, de Desenvolvimento Urbano; Alberto Duque Portugal, de
Ciência e Tecnologia; Dr. Jamil Habib, nosso conterrâneo do Indi e
responsável pelos projetos estruturadores da nossa região, assim
como vários técnicos do BDMG, da CDI. Durante dois dias, por nossa
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solicitação, eles discutiram com a comunidade os prováveis projetos
que virão a ser implantados nos próximos anos na nossa cidade, na
região. Essa é uma forma democrática de ouvir o nosso povo, as
nossas lideranças. Dois dias de governo estabelecido em Teófilo
Otôni! Foi uma transferência simbólica do governo para a nossa
cidade.

Gostaria de agradecer o que ocorrerá lá na próxima sexta-feira. Por
iniciativa do Deputado Dinis Pinheiro, teremos a nossa reunião sobre
o ICMS Solidário a partir das 8h30min, no Clube Palmeiras, com a
presença de Prefeitos, Vereadores, Lideranças e universitários.
Aproveito a oportunidade para convidar todos, de forma enfática, para
conhecerem profundamente esse grande projeto da redistribuição do
ICMS, antigamente destinado às mineradoras, ou seja, das
mineradoras - agora são distribuídos por meio do Valor Adicionado
Fiscal - VAF. Estamos trabalhando nesta Assembléia para fazermos a
distribuição desse percentual inversamente proporcional à riqueza,
beneficiando as regiões mais pobres e deprimidas do nosso Estado.

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de lembrar o movimento que
está nascendo em Belo Horizonte por meio da Associação Comercial,
que é contra a corrupção e pela ética. Isso é interessante. Por três
oportunidades, fiz parte da Federaminas como Presidente da
Associação Comercial da minha cidade e vi o nível de discussão que
temos nessa associação. No lançamento do programa pela ética e
moralidade que faz a Associação Comercial de Minas, tivemos a
presença do ex-Presidente e ex-Governador Itamar Franco. O nosso
querido ex-Governador foi questionado em relação aos episódios
dessa discussão, da melhoria que fizemos no Ministério Público.

Diz o ex-Presidente Itamar Franco, textualmente, ao repórter Alex
Capella, do “Hoje em Dia”: “Apesar de ter sancionado a lei federal na
época, revelo que fui alertado sobre os efeitos negativos da medida...”
Isso pelo excesso de poderes do Ministério Público. “Algumas
correntes defendiam que a nova lei dava muito poder ao Ministério
Público. E, tempos depois, esses excessos foram confirmados.”
Itamar Franco ressalta, ainda: “Também fui vítima da ação abusiva
dos Promotores e Procuradores. Não vem ao caso agora falar do fato
específico, mas também sofri com os excessos do Ministério Público”.
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São afirmações do ex-Presidente Itamar Franco.
Uma palavra interessante num momento mais interessante ainda,

porque, em verdade, quando os empresários falam em trabalhar pela
ética e pela transparência, deviam começar na sua própria casa,
deixando de sonegar impostos. Empresários que lidam com o poder
público, ao falarem sobre ética e sobre moralidade, deviam entender
que o dinheiro para falcatrua, para corrupção, sai do bolso dos
empresários. São eles os intermediários, ao receberem recursos
públicos e repassá-los aos políticos corruptos.

É muito interessante que a Associação Comercial de Minas faça um
movimento pela ética e pela moralidade, mas começando a falar com
os devedores do Fisco, que têm uma dívida de R$48.000.000.000,00
com o governo de Minas. Então, que primeiro paguem suas dívidas,
que deixem de sonegar impostos. Que os empreiteiros de obras
públicas deixem de ser intermediários das molecagens, das
roubalheiras!

Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos num país de faz-de-conta.
Estamos fingindo que não vemos, que não enxergamos. Existe
político corrupto sem eleitor corrupto? Não existe. Só existe político
corrupto que compra voto daquele eleitor corrupto que quer vender o
voto. Só existe atravessamento de dinheiro público quando a
empreiteira, a empresa, repassa o dinheiro que ajudou a roubar. São
os “gautamas” da vida.

Estamos inaugurando um novo período presidencial. Temos seis
meses do novo governo. Os primeiros quatro anos do governo Lula,
apesar dos grandes resultados sociais, dos nossos aplausos por isso
mesmo, foram quatro anos do PAC, “programa de aceleração da
corrupção”. Nunca houve tanta corrupção neste país. Nunca se
revelou tanta corrupção neste país.

Então, os primeiros quatro anos do Presidente Lula foi o programa
de aceleração da corrupção. Agora, estamos tentando fazer o
Programa de Aceleração do Crescimento, que empacou, pois apenas
20% das verbas destinadas a ele foram aplicadas até agora. Estamos
nos referindo às verbas destinadas ao ano de 2007, e já estamos em
meados de agosto.

Vamos ficar fazendo de conta e brincando de ser honestos?
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Os moralistas estão em apuros, Sr. Presidente. O falso moralismo
tem sua defesa ao escamotear a informação, ao não oferecer ao povo
brasileiro a oportunidade de conhecer toda a verdade dos fatos.

Nesses últimos dois meses, aqui, nesta Assembléia, fiquei
estarrecido ao ver como se manipula a informação. Charges foram
colocadas nos jornais de ontem, com os Deputados sujos de ovo,
como se, lá no meio da rua, eles tivessem sido agredidos pela
população em razão da lei que fizemos concernente ao Ministério
Público.

Quero dizer a V. Exa. e aos queridos Deputados colegas que fui
abraçado, beijado, estimulado, elogiado o tempo todo, em todas as
cidades que visitei. Há uma farsa de se mostrar o lado errado das
coisas.

Somente pessoas que não concordam com as atitudes honestas e
sérias tomadas por esta Assembléia, ao colocar limites e contornos à
ação do Ministério Público, assim como clareza, transparência e
lucidez, podem não ter chegado perto de mim.

Sr. Presidente, estou contente, muito contente. Fui elogiado,
enaltecido, cumprimentado, abraçado e beijado, em função da defesa
que fizemos nesta Casa referente às restrições ao Ministério Público.
Fico mais contente, agora, ao ler que o ex-Presidente Itamar Franco,
no momento em que se discutia uma condenação à atitude dos
Deputados, ressaltou que ele também foi perseguido pelos
Promotores.

O que fizemos foi bem feito. Fizemos um modelo e estávamos até
mal-informados, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Lei parecida com a
nossa existe em quatro Estados; mais, em seis, como nos revela a
“Folha de São Paulo”, de hoje. Seis Estados já têm um modelo como
o nosso, mas, infelizmente, não têm a ressonância de Minas Gerais.
São Paulo já possui isso, mas apresenta apenas ressonância
econômica, e não moral, como Minas Gerais.

Quem conheceu o Congresso Nacional como conheci, caro
Deputado, sabe que, ao se analisar cada bancada, percebia-se que a
mais pobre era a de Minas, enquanto a mais safada e cheia de
ladrões era a de Alagoas. Minas era o paradigma da honestidade. No
primeiro discurso que fiz nesta Casa, disse que estava feliz por estar
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entre os senhores, já que aqui enxergava limpeza, claridade,
comportamento ético e ausência de falcatruas, molecagem e
corrupção, com as quais convivi fartamente em Brasília.

Durante minha primeira semana de trabalho em Brasília, recebi 12
empreiteiros que pretendiam fazer-me assinar um “papelzinho” para
roubar um “dinheirinho”. Todavia, não assinei nenhum deles. Em dois
meses, briguei com o Presidente da República por causa da
corrupção, quando daquele episódio do Alceni Guerra, que caiu
causando o efeito dominó. Caíram, em seguida, 12 Deputados e o
Presidente da República.

Fico muito feliz de estar com os senhores. Sr. Presidente, agradeço-
lhe a oportunidade e quero convidar os Prefeitos, Vereadores e
lideranças para estarem conosco, às 8h30mim, no Clube Palmeiras,
em Teófilo Otôni, onde discutiremos o ICMS solidário. Convido a
todos, sobretudo, para a inauguração de três estradas asfaltadas: a de
Frei Gaspar, a de Ouro Verde de Minas e a de Ladainha, nas
próximas segunda e terça-feiras.

Estou muito feliz. Depois de passar alguns dias em nossa base, no
interior, quero dizer-lhe, Sr. Presidente, que elogio as atitudes da
Associação Comercial de Minas, mas entendo que a primeira tarefa
da referida Associação deveria ser estimular todos os seus
associados a pararem de sonegar impostos para que o caixa do
governo aumentasse e, assim, pudéssemos reduzir a carga tributária,
que aumenta à medida que os empresários sonegam impostos. Se
não há pagamento, é preciso aumentar o percentual para se obter o
mesmo resultado.

Devemos trabalhar também, para que os empreiteiros de Minas e do
Brasil deixem de ser intermediários do roubo e da falcatrua, que
fizeram com que a corrupção, na primeira fase do governo Lula, por
intermédio dos aloprados, criasse o “programa de aceleração da
corrupção - PAC”. Torceremos por que, a partir de agora, o Ministério
Público deixe haver as concorrências, a fim de que um outro PAC, o
da aceleração do crescimento, se torne realidade, porque, até agora,
só 20% dele ocorreu.

Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente, a quem peço desculpas de ter
extrapolado o tempo a mim concedido. O momento é muito
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importante, e eu precisava revelar a minha alegria por ter sido
recebido com abraços, beijos e homenagens pelo povo de minha
cidade e região. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, amigos e amigas,
gostaria de aproveitar os poucos minutos que me restam para fazer
algumas considerações, porque acho muito importante trazê-las ao
conhecimento do povo mineiro.

Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Município de Extrema,
em nome do Prefeito, Dr. Sebastião Camargo Rocha. Juntamente com
ele, com o “Xandi”, Vice-Prefeito, e com os Vereadores, participei, na
noite de sexta-feira, de uma das mais bonitas e concorridas
inaugurações que poderiam ocorrer em nosso Sul de Minas. Refiro-
me à inauguração da escola municipal de tempo integral, a primeira
do gênero no Estado de Minas Gerais. O terreno foi adquirido desde o
primeiro momento, e o imóvel foi construído com recursos do
Município - foram gastos aproximadamente R$500.000,00. A escola
terá capacidade para abrigar cerca de 250 a 300 alunos, tornando-se,
sem dúvida alguma, o projeto-piloto de Minas Gerais, com corpos
discente e docente muito qualificados. Os alunos do 1º período
permanecerão lá durante o dia todo, para que seus pais possam
trabalhar.

Essa é uma medida inovadora. Cumprimento o César, Secretário
Municipal de Educação, por sua capacidade de articulação, e saúdo
todos os que construíram essa proposta tão importante e valiosa para
a educação no Estado de Minas Gerais. Fiz questão de pronunciar-me
para parabenizar a todos por esse evento magnífico realizado nessa
cidade, onde tive a honra de ser votado, juntamente com o Deputado
Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa, e com o Deputado
Rodrigo de Castro. Falei em nome dos parlamentares e deixei, sem
dúvida alguma, o nosso contentamento, a nossa alegria em poder
participar desse evento extraordinário, tão importante para a
educação.

O Prefeito Sebastião Rocha, com uma visão de estadista, sem
dúvida alguma, fez questão de entregar essa magnífica obra à
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comunidade, no momento em que a escola, particularmente tão
debatida, é necessária e indispensável à inclusão social.

Sr. Presidente, o outro assunto que me traz a esta tribuna diz
respeito à nossa presença na solenidade realizada na semana
passada, no Tribunal de Justiça. Tive o prazer de representar esta
Casa na inauguração do Processo de Justiça Digital - Projudi. Sob a
Presidência do Desembargador Orlando Adão, nesse contexto, essa é
uma das mais importantes medidas para a agilidade da Justiça. Quero
não somente parabenizar o Presidente do Tribunal, Orlando Adão,
como também o Desembargador José Fernandes Filho, o grande
idealizador desse projeto, que faz com que a Justiça se torne mais ágil
e transparente.

Na quarta-feira passada, houve o primeiro julgamento do júri popular
feito pelo sistema Projudi. Pudemos acompanhar, no Fórum Lafaiete,
um julgamento por via da internet. Essas são ações inovadoras. Minas
Gerais não poderia, como sempre, deixar de estar à frente,
particularmente com esse projeto inovador do Poder Judiciário. Com a
instalação do Projudi em Belo Horizonte, caríssimo Deputado
Domingos Sávio, as comarcas do interior também poderão ser
atendidas. Portanto se trata de um sistema de modernização
tecnológica em que o advogado digita sua petição dentro do seu
próprio escritório, por meio de uma senha, e o feito é apreciado pelo
Juiz competente para decidir a causa. Lá, pudemos ver o
acompanhamento de duas petições: a iniciada por um advogado, que
fazia seu requerimento devidamente acostado a todos os documentos;
e a de uma pessoa, que, sem precisar de advogado, fazia uma
reclamação ao Poder Judiciário.

Fico muito feliz por ter participado disso e parabenizo o Poder
Judiciário. O projeto de lei complementar do Tribunal de Justiça
referente à organização das comarcas é importantíssimo.

No ano passado, V. Exa., com nosso Líder, acompanhou essa
questão e prestou relevante serviço na construção dessa proposta, e,
com certeza, caminharemos assim até o final do mês. Participamos de
encontros com a Amagis e hoje teremos um encontro com os
representantes da OAB, da Promotoria Pública, da Defensoria Pública
e dos sindicatos, trazendo ao bojo dos autos uma proposta que
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atenderá os legítimos interesses do Poder Judiciário e das comarcas
cujos Municípios todos os parlamentares têm interesse em defender.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, grande companheiro do PSDB e grande
liderança desta Assembléia. Quero unir-me a V. Exa. nessa
manifestação de apreço ao Judiciário, reconhecendo a importância de
se ter um Judiciário independente, forte e bem-estruturado. Acima de
tudo, esperamos dar a nossa contribuição para que de fato a Justiça
chegue a todos.

Assim, destaco a importância de trabalharmos juntos. Quando digo
“juntos”, refiro-me a todos os parlamentares desta Casa,
independentemente da bandeira partidária. Espero que o projeto de
reestruturação do Judiciário, que tramita na comissão tão bem
presidida por V. Exa., seja objeto de análise bem detalhada e
aprimorado no que for possível, o que não quer dizer que tenha
chegado a esta Casa com imperfeições.

A Assembléia Legislativa é a voz do povo mineiro, representa o
pensamento e o interesse de todas as comarcas de Minas Gerais e
mesmo os daqueles Municípios que ainda não são comarcas e que
anseiam chegar a essa condição. Espero que possamos aprimorá-lo
com o sentimento do povo mineiro. Nesse aspecto, não tenho dúvida
de que há unanimidade. Temos consciência de que os recursos
financeiros ainda não são suficientes para a implantação imediata de
todas as comarcas que gostaríamos de ver funcionando, para a
ampliação em número absolutamente satisfatório do número de
Juízes e para a implantação de varas. Todavia, sabemos que não
podemos retroceder. Portanto, é fundamental que não haja extinção
de comarcas devidamente implantadas que funcionam muito bem. À
medida que emendarmos com a criação de algumas comarcas ou
com o estabelecimento de novas varas de atendimento jurisdicional,
não significa que essa implantação tenha de ser obrigatória e
imediata. Trata-se de uma autorização para que o Tribunal de Justiça,
no momento oportuno, faça a implantação. Portanto, que isso seja
feito, respeitando-se os limites do bom senso para que não haja
exagero na criação.

Cumprimento-o pela manifestação e somo-me a V. Exa. no júbilo de
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termos participado ontem de um grande encontro nacional, em que o
sentimento não foi apenas o de tucanos, de membros do PSDB,
partido político que possui uma história de serviços prestados a este
país. Foi o sentimento pleno de cidadania como brasileiros e
brasileiras que ali estavam, que reconhecem a grande contribuição
que o PSDB prestou ao País, a estabilidade na economia, a existência
da Lei de Responsabilidade Fiscal e o aprimoramento das estruturas
do Estado, com as agências reguladoras.

O PSDB está dando um exemplo concreto de competência para
gestão pública, por meio de Aécio Neves, José Serra e tantos outros
que honram as nossas fileiras. É hora de apresentarmos ao País a
nossa proposta clara de uma gestão pública mais eficiente e
atualizada, em que o dinheiro público seja de fato gerido com
competência e honestidade.

Essa foi a tônica daquele encontro, que, portanto, deu-nos muita
alegria, por ser um encontro que mostrou a grandeza de Minas Gerais
e do governo Aécio Neves perante todos aqueles que nos vieram
visitar e que, certamente, saíram impressionados com o que ouviram
e viram.

Fiquei feliz com a sua participação, sempre atuante, como
companheiro tucano que é. Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado pela participação de V.
Exa., Deputado Domingos Sávio. Também quero fazer coro com as
palavras de V. Exa. sobre o encontro da família tucana na tarde de
ontem. Sem dúvida alguma, conforme manifestou V. Exa., os
pronunciamentos relataram o sentimento maior de Minas perante o
Brasil. Fizeram-se presentes o ex-Presidente Fernando Henrique, o
nosso Governador, o Governador José Serra, Alckmin e Cássio, da
Paraíba, além de várias outras lideranças, que, sem dúvida alguma,
fizeram uma reflexão muito profunda ao lado do PSDB.

Temos o dever e a necessidade de discutir ações importantes e
proativas em favor da política nacional e da política de Minas. Minas
foi e continuará sendo o berço das grandes decisões políticas. Temos
certeza absoluta disso. Aliás, ontem ouvimos isso de todos os
presentes, mesmo dos parlamentares federais e estaduais, que, por
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meio de esforços em comum, têm-se dedicado a questões
importantes em defesa da própria soberania, da ética e também da
democracia, tão necessária, discutida e preservada por esta Casa, em
prol dos interesses maiores de Minas Gerais.

Eram essas as nossas considerações. Sempre estaremos aqui
buscando as ações importantes para Minas Gerais e para o Brasil.
Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei nº 1.304/2007, do Deputado
Délio Malheiros, ao Projeto de Lei nº 124/2007, do Deputado Ivair
Nogueira, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 14 de agosto de 2007.
José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 971/2007, da Comissão de Defesa do
Consumidor, 972/2007, da Comissão de Política Agropecuária,
973/2007, da Comissão de Saúde, 974/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, e 975/2007, das Comissões de Direitos Humanos e de
Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento
Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Direitos Humanos - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em
9/8/2007, do Requerimento nº 895/2007, do Deputado Eros Biondini;
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de Política Agropecuária - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em
9/8/2007, dos Projetos de Lei nºs 1.216/2007, do Deputado Neider
Moreira, 1.225/2007, do Deputado Mauri Torres, 1.238/2007, do
Deputado Dinis Pinheiro, e 1.252, 1.253 e 1.256/2007, do Deputado
Doutor Rinaldo; e do Trabalho - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária,
em 8/8/2007, do Projeto de Lei nº 1.155/2007, do Deputado Roberto
Carvalho (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 Doutor Viana (2), solicitando a retirada de tramitação dos
Projetos de Lei nºs 348 e 1.110/2007, e Sargento Rodrigues,
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 137/2007
(Arquivem-se os projetos.), e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Fábio Avelar e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a
Universidade Federal de Lavras - Ufla.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Wander Borges, em

que solicita seja encaminhado ofício à empresa MMX Mineração e
Metálicos S.A. com vistas a obtenção de informações atinentes à
captação de água que será utilizada no processo industrial do
Mineroduto Minas - Rio. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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

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

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

Ribeiro Silva, solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de
modo que o Projeto de Lei nº 1.355/2007 seja apreciado em 1º lugar.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.355/2007, do
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Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Piraúba o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
quinta-feira, dia 16, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se
a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.035/2007
Comissão de Saúde

Relatório
A proposição em estudo, de autoria do Deputado Neider Moreira,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.295/2003,
institui a Semana Estadual de Transplantes de Órgãos e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo”, de 11/5/07, a proposição foi
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo nº 1, por ela apresentado.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria visa a instituir na segunda semana do mês de setembro a

Semana Estadual de Transplantes de Órgãos. O objetivo do autor é
conscientizar a população sobre a necessidade e a importância da
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doação de órgãos para que outras pessoas vivam mais e melhor.
Na legislatura passada, tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº

1.295/2003, que deu origem ao projeto de lei em análise. Naquela
oportunidade, esta Comissão opinou pela aprovação do projeto.
Considerando que não houve alterações nas normas vigentes, esta
Comissão manteve o entendimento manifestado naquela ocasião
acerca do tema tratado.

O projeto está de acordo com o parágrafo único do art. 11 da Lei
Federal nº 9.434, de 4/2/97, que estabelece que as instâncias de
gestão nacional, regional e local do Sistema Único de Saúde
realizarão periodicamente, pelos meios de comunicação social,
campanhas de esclarecimento público e de estímulo à doação de
órgãos.

Segundo informações do Hospital das Clínicas da Unicamp, cerca
de 30% dos candidatos a um transplante morrem na fila de espera.
Atualmente duas questões dificultam a captação de órgãos: a primeira
é a falta de notificação da ocorrência de morte encefálica ao serviço
de captação, por parte dos médicos. A segunda é a recusa da família
em doar os órgãos por falta de esclarecimento sobre o assunto. Daí, a
importância da realização de campanhas com informações claras e
consistentes.

Entendemos que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, aprimorou o projeto, uma vez que incluiu a
matéria na lei estadual já existente e adequou a redação para
explicitar que a Semana Estadual de Transplantes de Órgãos deve
coincidir com a campanha anual promovida pela rede estadual de
ensino, o que fará com que a campanha tenha maior impacto social.

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

1.035/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Doutor

Rinaldo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.306/2007

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo instituir o Selo de Qualidade Artesanal e dar
outras providências.

O projeto de lei foi publicado no “Diário do Legislativo”, em
28/6/2007, e a seguir encaminhado a este órgão colegiado a fim de
ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme determina o art. 188, c/c o art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.306/2007 tem por escopo instituir o Selo de

Qualidade Artesanal, que identificará os produtos artesanais feitos no
Estado, assegurando que o produto é de elaboração artesanal
ecologicamente correta, de qualidade adequada e, se utilitário, que
seu uso é higiênico e sanitariamente comprovado e adequado.

Em seu art. 2º, a proposição prevê que o referido selo será conferido
pela Secretaria de Estado encarregada do incentivo à produção
artesanal e ao turismo, com base em relatório conclusivo da análise
do produto feito por organização estadual sem fins lucrativos que
congregue os artesãos do Estado; e, em se tratando de bem utilitário,
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – Inmetro .

A criação do selo visa a criar laços entre os produtores de uma área
específica, reconhecendo aqueles que já oferecem um produto de
qualidade e incentivando os demais a aprimorar seu trabalho, unindo
esforços para a valorização do setor. Dentro dos padrões de
qualidade preestabelecidos, é um instrumento oficial de diferenciação
e reconhecimento da qualidade do produto oferecido.

Embora meritório em sua finalidade de apoiar e valorizar o
artesanato mineiro, o projeto de lei em análise possui impropriedades
que comprometem sua tramitação.

Para que um selo seja outorgado, é necessária a avaliação dos
produtos disponíveis dentro de critérios estabelecidos. O projeto de lei
em tela determina que a análise dos produtos existentes será
realizada por organização sem fins lucrativos que congregue os
artesãos do Estado e, quando utilitários, pelo Instituto Nacional de
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Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro.
No primeiro caso, refere-se a pessoa jurídica de direito privado que,

por não ter fins lucrativos e caracterizar-se pela união de um grupo de
pessoas, restringe-se a associação: entidade privada regida pelos
arts. 44 a 61 do Código Civil Brasileiro e, especialmente, por seu
estatuto. No segundo, é importante lembrar que o Inmetro é uma
autarquia federal, criada pela Lei Federal nº 5.966, de 1973, vinculada
ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em
ambos os casos, lei estadual não pode estabelecer atribuições para
tais instituições.

Seria necessário, então, atribuir a responsabilidade pelo relatório
conclusivo da análise do produto a órgão da estrutura administrativa
do Estado. Entretanto, a Constituição mineira, no inciso III, alíneas “e”
e “f”, do art. 66, estabelece como iniciativa privativa do Governador a
organização da administração pública e a estruturação de suas
secretarias e órgãos, além de, no inciso II do art. 90, fixar como
competência privativa dessa autoridade exercer a direção superior do
Poder Executivo.

Ante essas considerações, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final
deste parecer, que tem como objetivo suprimir as impropriedades
apontadas e melhor adequar o texto da proposição à técnica
legislativa, não desvirtuando o espírito que motivou a sua elaboração.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.306/2007 na
forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui o Selo de Qualidade Artesanal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Selo de Qualidade Artesanal, que

identificará os produtos artesanais feitos no Estado.
Parágrafo único - O Selo de Qualidade Artesanal a que se refere o

“caput” deste artigo tem como objetivo assegurar que o produto é
artesanal, sua qualidade e, quando utilitário, que seu uso é higiênico e
sanitariamente adequado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora -

Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 7/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o Projeto de Lei nº 7/2007
acrescenta dispositivos ao art. 15 da Lei nº 13.317, de 24/9/99, que
contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/2/2007, a proposição foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, “b”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela cria para o Estado a obrigação de prestar

apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente
ações e serviços no campo da saúde, em especial o Programa de
Saúde da Família - PSF -, beneficiando os Municípios pequenos, com
população inferior a 10 mil habitantes, que demonstrem necessidade
de suporte nessa área.

O art. 5º, III, da Lei Orgânica da Saúde - Lei Federal nº 8.080, de
19/9/90 - prevê como um dos objetivos do sistema Único de Saúde -
SUS - “a assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas” (grifos
nossos).

Para a consecução desse objetivo, o SUS implantou o PSF, que se
insere no contexto político do fortalecimento da Atenção Básica no
Brasil. O PSF é considerado como estratégia estruturante dos
sistemas municipais de saúde e tem demonstrado potencialidade para
provocar um importante movimento de reordenamento do modelo de
atenção vigente. De fato, observa-se uma significativa melhoria nos
indicadores de saúde e de qualidade de vida da população brasileira
após a implantação do PSF. Segundo as últimas informações da



544

Secretaria de Estado de Saúde - SES -, há hoje 3.433 equipes de PSF
atuando em Minas Gerais. Dessa forma, também vem se cumprindo o
preceito constitucional que garante “políticas sociais e econômicas
que visem à redução de doenças e outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços (de saúde) para a sua
promoção, proteção e recuperação” (Constituição Federal, art. 196).

Observa-se que o Governo de Minas, por meio do Programa Saúde
em Casa, já participa efetivamente do PSF no Estado. Segundo dados
da Secretaria de Estado de Saúde, atualmente há 723 Municípios
trabalhando com o programa em Minas, propiciando uma cobertura de
49,20% da população mineira. No ano de 2006, foram investidos
R$48.000.000,00 do Tesouro Estadual no melhoramento do PSF,
destinados principalmente à qualificação de pessoal, compra de
equipamentos e de material de consumo. Esses recursos destinam-se
aos Municípios que firmam acordo com o Estado para implantação e
implementação de Equipes de Saúde da Família.

A cada Equipe é mensalmente repassado um benefício financeiro
variável entre R$1.000,00 e R$2.000,00, observados parâmetros
estabelecidos por estudos técnicos da Fundação João Pinheiro. Para
garantir a eficácia do Saúde em Casa, a SES só libera o benefício aos
Municípios atendidos pelo Programa que cumprirem metas
relacionadas com a efetiva melhoria dos padrões assistenciais básicos
da população, com base em indicadores sanitários universais.

Por essa razão, entendemos que o Estado já cumpre
satisfatoriamente o seu papel no que diz respeito à Atenção Básica da
população, não havendo necessidade de legislação que o obrigue a
fazê-lo. Conquanto percebamos a grandeza da intenção do autor,
sabemos não ser necessária a edição de norma com essa finalidade,
pois tal esforço seria juridicamente inócuo na atual conjuntura
sanitária de Minas Gerais.

Considerando, ainda, a extensão do ordenamento legislativo na área
de saúde, reforçamos nossa opinião de que, no atual momento, uma
lei com objetivos semelhantes só reforçaria diretrizes já consolidadas,
por não inovar o “modus operandi” do poder público estadual.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº
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7/2007.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Rosângela

Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 18/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o Projeto de Lei nº 18/2007
“obriga o fornecimento gratuito de veículos motorizados para facilitar a
locomoção de portadores de deficiência física e idosos”.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 9/2/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer preliminar quanto a
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o
art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos do projeto, os centros comerciais, “shopping centers”,

hipermercados e supermercados no âmbito do Estado fornecerão
gratuitamente veículos motorizados para facilitar a locomoção, em
suas dependências internas e externas, de portadores de
necessidades especiais.

Ainda segundo a proposição, deverão ser afixadas nesses
estabelecimentos, em locais de fácil visibilidade, placas indicativas
dos postos de retirada dos veículos motorizados.

O descumprimento da norma que se pretende instituir sujeitará o
infrator à multa pecuniária de 500 Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais.

Conforme a justificação que acompanha o projeto, cuida-se de
instituir medida legislativa tendente a promover condições de
acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, de modo a
lhes assegurar a liberdade de locomoção.

Releva dizer que nosso ordenamento jurídico dispensa um
tratamento diferenciado aos portadores de necessidades especiais, de
modo a promover o princípio da igualdade substancial, cuja
concretização importa, muitas vezes, em tratar desigualmente os
desiguais, na medida de sua desigualdade. Trata-se, pois, de conferir
um tratamento jurídico preferencial aos hipossuficientes, de modo a
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compensar as desigualdades existentes.
Desse modo, o art. 227, § 1º, II, da Constituição da República

estabelece expressamente que compete ao Estado a “criação de
programas de prevenção e atendimento especializado para os
portadores de deficiência, sensorial ou mental, bem como de
integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso
aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e
obstáculos arquitetônicos”. Por seu turno, o § 2º do referido artigo
determina que “a lei disporá sobre normas de construção dos
logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos
de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência”.

Em cumprimento a esses comandos constitucionais, o legislador
estadual editou a Lei nº 11.666, de 1994, que estabelece normas para
facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de
uso público. Para regulamentar tal diploma legal, foi expedido o
Decreto nº 43.926, que instituiu o Programa Acessibilidade Minas.

Ainda no plano da legislação estadual, deve-se citar a Lei nº 14.925,
de 2003, que assegura o atendimento prioritário aos portadores de
deficiência física em supermercados, hipermercados e
estabelecimentos congêneres.

Todos os exemplos citados indicam medidas legislativas voltadas
para a integração social das pessoas portadoras de deficiência física
e, nesse ponto, pode-se dizer que o projeto em exame a elas se
assemelha quanto ao objetivo.

Ressalte-se que a referida Lei nº 11.666 dispõe, em seu art. 3º, § 4º,
que, “nos edifícios de uso público, será mantida cadeira de rodas para
uso gratuito do portador de deficiência e do idoso, sendo obrigatória a
indicação do local de sua retirada”. Tal disposição, na verdade, visa
atingir o mesmo objetivo almejado pelo projeto em exame, qual seja
promover condições para a locomoção dos portadores de deficiência
física, bem como dos idosos, com a vantagem de que a lei em vigor
possui um maior raio de abrangência normativa, visto referir-se a
“prédios de uso público”, ao passo que o projeto em tela se refere a
“centros comerciais, shopping centers, hipermercados e
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supermercados”. Assim, com o propósito de evitar uma proliferação de
leis autônomas tratando do mesmo objeto, entendemos de boa
técnica a apresentação de um substitutivo alterando a Lei nº 11.666,
mais precisamente o § 4º de seu art. 3º, de modo que este passe a
prever o oferecimento gratuito de cadeira de rodas ou de qualquer
outro veículo que possibilite a locomoção dos portadores de
deficiência e dos idosos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 18/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera o § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994,

que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de
deficiência física aos edifícios de uso público.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de

1994, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
§ 4º - Nos edifícios de que trata esta lei, será mantida cadeira de

rodas para uso gratuito do portador de deficiência e do idoso, ou
qualquer outro veículo que lhes possibilite a locomoção, sendo
obrigatória a indicação do local de sua retirada”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira -

Sebastião Costa - Rosângela Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 30/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nº 9/2007, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 30/2007, que
“dispõe sobre a inovação tecnológica e as parcerias estratégicas entre
as instituições oficiais de ensino e pesquisa e a iniciativa privada, para
o desenvolvimento de tecnologias inovadoras no Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências”.
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Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/2/2007, 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, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais pertinentes,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
O estabelecimento de medidas de incentivo à pesquisa científica e

tecnológica nas atividades produtivas, com vistas à obtenção de
autonomia tecnológica, capacitação e competitividade no processo de
desenvolvimento industrial do Estado de Minas Gerais, é o objetivo da
proposição em análise.

Para a consecução dessas metas, o projeto trata da inovação
tecnológica e da celebração de parcerias estratégicas entre as
instituições oficiais de ensino e pesquisa e a iniciativa privada.

Uma vez implementada, a iniciativa proposta viabilizará a
competitividade das empresas mineiras em mercados fortemente
inovadores e agressivamente concorrenciais, conforme expressões do
próprio Governador do Estado na mensagem que encaminha a este
Parlamento o projeto de lei em estudo.

Trata-se de matéria complexa, que envolve instituições oficiais de
ensino e pesquisa e a iniciativa privada e tem por meta a obtenção de
autonomia tecnológica, capacitação e competitividade no processo de
desenvolvimento industrial do Estado, conforme prevê o art. 1º da
proposição. Esse dispositivo evidencia a natureza administrativa da
matéria, típica do Poder Executivo, detentor da competência para
dispor sobre suas atribuições específicas e voltadas para o
aperfeiçoamento do desempenho de suas atividades ligadas ao
ensino e à pesquisa, bem como para a afirmação e o crescimento do
parque industrial do Estado. Enfim, busca-se dar maior eficiência às
atividades estaduais nessa área, sempre tendo por norte inafastável o
interesse público e a melhoria das condições de vida da coletividade.
Lembramos que toda iniciativa governamental deve se pautar pela
supremacia do interesse público sobre o particular, princípio jurídico-
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doutrinário norteador dos atos do administrador público.
A iniciativa encontra respaldo, também, no teor do art. 13 da Carta

mineira, uma vez que se mostra, desde já, compatível com princípios
constitucionais como os da legalidade, da publicidade, da eficiência e
da razoabilidade, entre outros.

Tem o Estado a competência material para proporcionar os meios
de acesso à ciência e para fomentar a produção agrícola (art. 23,
incisos V e VIII, da Constituição Federal) e também a competência
legislativa para fazê-lo, uma vez que tais questões estão afetas à
educação, à cultura, ao ensino e à saúde, matérias que se inserem no
amplo espectro de atuação do administrador público (art. 24, incisos
IX e XII, da Constituição Federal).

Além da menção aos dispositivos destacados, é sobremaneira
relevante transcrever o art. 211 da Constituição mineira, que se
mostra especialmente relacionado com o tema objeto da proposição
em comento. Se não, vejamos:

“Art. 211 - O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento
científico, a pesquisa, a difusão e a capacitação tecnológicas.

§ 1º - A pesquisa básica receberá tratamento prioritário do Estado,
com vistas ao bem público e ao progresso do conhecimento e da
ciência.

§ 2º - A pesquisa e a difusão tecnológicas se voltarão
preponderantemente para a solução dos problemas regionais e para o
desenvolvimento produtivo do Estado, com prioridade para o consumo
interno.

§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas
de ciência, pesquisa e tecnologia e concederá aos que delas se
ocupem meios e condições especiais de trabalho.”.

Estes são, em síntese, os fundamentos jurídico-constitucionais que
embasam a proposição em análise.

O Capítulo I do projeto, que trata da inovação, conceitua termos
técnicos que serão mencionados ao longo de toda a proposição,
como, por exemplo, inovação tecnológica, empresa de base
tecnológica - EBT -, instituição científica e tecnológica do Estado de
Minas Gerais - ICTMG -, parques tecnológicos, incubadoras de EBTs,
além de termos como criação, criador, pesquisador público, inventor
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independente, entre outros.
O Capítulo II, (arts. 3º e 4º), que trata da participação das

instituições cientificas e tecnológicas no processo de inovação,
estabelece as competências das ICTMGs e a possibilidade de
transferência de tecnologia e do direito de exploração de criação dela
resultante, a título exclusivo ou não, com dispensa do processo
licitatório,  nos  termos da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos - a Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93.

O Capítulo III trata do estímulo ao pesquisador e às ICTMGs. Ao
criador, fica assegurada, a título de premiação, a participação mínima
de 5% e máxima de um terço nos ganhos econômicos auferidos pela
ICTMG, sobre o total líquido obtido com a exploração de sua criação
protegida, de acordo com a legislação vigente. Considera-se ganhos
econômicos qualquer modalidade de benefício financeiro resultante da
exploração direta ou indireta de criação, deduzidas as despesas e os
encargos decorrentes da proteção da propriedade intelectual. As
importâncias percebidas a título de premiação não se incorporam à
remuneração nem ao salário do pesquisador público.

Buscou-se preservar o sigilo quanto à criação, vedando ao dirigente,
ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de
serviços de ICTMG a divulgação ou a publicação de qualquer aspecto
relativo à criação de cujo desenvolvimento esses profissionais tenham
participado diretamente ou de que tenham tomado conhecimento por
força de suas atividades, sem a prévia e expressa autorização da
ICTMG.

Entre outras disposições desse capítulo, destacamos o art. 8º que
prevê, a critério da administração, a faculdade de o pesquisador
público afastar-se da ICTMG de origem para prestar colaboração a
outra ICTMG, a EBT, ou a empresa do setor privado com sede e
administração no Estado. Para exercer atividade empresarial relativa à
produção de bens de sua criação, desenvolvida no âmbito de ICTMG,
o pesquisador poderá requerer licença sem vencimentos do cargo
efetivo, da função pública ou do emprego público que ocupar, por dois
anos, prorrogável por igual período. Em caso de exoneração do
pesquisador para o mesmo fim, a vaga deverá ser preenchida
mediante a realização de concurso público.
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O Capítulo IV prevê a implantação do núcleo de inovação
tecnológica pela ICTMG, mediante parceria com outras ICTMGs ou
com terceiros, com a finalidade de gerir sua política de inovação. Além
disso, possibilita à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior - Sectes - solicitar à ICTMG determinadas
informações para subsidiar a formulação de políticas de inovação
(arts. 11 e 12 do projeto).

No seu Capítulo V, que contém os arts. 13 e 14, o projeto cuida do
estímulo ao inventor independente. Assim, é facultado à categoria de
inventor solicitar apoio a ICTMG, para a proteção e o desenvolvimento
de sua criação, observada a política interna de cada instituição. Para
cada projeto a ser desenvolvido, o inventor independente poderá
formalizar parceria apenas com uma ICTMG. Além disso, esse apoio
poderá ser solicitado diretamente à Fapemig, seja para depósito de
novos pedidos de proteção de criação, seja para a manutenção de
pedido já depositado ou para a transferência de tecnologia.

O estímulo à inovação nas empresas é tratado no capítulo seguinte,
nos arts. 15 ao 19 do projeto. O art. 15 determina que compete à
Fapemig incentivar a cooperação entre empresas, a constituição de
parcerias estratégicas, o desenvolvimento de projetos de cooperação
envolvendo empresas mineiras e organizações de direito privado sem
fins lucrativos, a criação de incubadoras de EBTs, a criação,
implantação e sedimentação de parques tecnológicos, a implantação
de redes cooperativas e a adoção de mecanismos para captação ou
criação de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas
nacionais ou estrangeiras, iniciativas que deverão estar sempre
voltadas para a geração de produtos e processos inovadores.

Observado o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 1993 - que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá
outras providências -, o art. 16 determina que cada ICTMG poderá,
mediante remuneração e por prazo determinado, desde que não
sejam afetadas as suas atividades-fim, compartilhar suas instalações
com pequenas e microempresas com sede no Estado, permitir a
utilização de suas instalações por empresas nacionais e organizações
de direito privado sem fins lucrativos, observando-se os critérios



552

próprios da ICTMG, suas disponibilidades e a igualdade de
oportunidade das empresas e organizações interessadas. O art. 17
prevê a preferência, na aquisição de bens e serviços, para as
empresas de bases tecnológicas com sede no Estado.

Ainda consoante as regras impostas na Lei Federal nº 8.666, de
1993, o art. 18 da proposição determina que os órgãos e entidades da
administração pública estadual poderão contratar empresa idônea ou
consórcio de empresas, com vistas à realização de atividades de
pesquisa e desenvolvimento envolvendo risco tecnológico para
solução de problema técnico específico ou para a obtenção de
produto ou processo inovador. Prevê, ainda, o dispositivo a
formalização jurídico-contratual da confidencialidade dos trabalhos e
dos resultados, o reconhecimento dos direitos da administração
pública sobre a propriedade industrial e a exploração do produto ou
processo, entre outras questões.

O art. 19 prevê a participação minoritária da Fapemig no capital
social de EBT com sede em Minas Gerais, observada a autorização
em lei específica nos termos do inciso III do § 4º do art. 14 da
Constituição do Estado e da Lei de Licitações e Contratos.
Estabelece, ainda, o dispositivo que as instituições detentoras do
capital social são titulares do direito à propriedade intelectual sobre os
resultados obtidos na proporção da respectiva participação. Serão
regulamentados pela Fapemig os procedimentos para prestação de
contas dos projetos de pesquisa e inovação apoiados por ela.

O Capítulo VII do projeto, que trata dos incentivos fiscais, assegura
a inclusão de recursos na proposta de lei orçamentária anual que
serão aplicados com o objetivo de incentivar a inovação tecnológica
no Estado. Além disso, no seu art. 21, cria o Fundo Estadual de
Incentivo à Inovação Tecnológica - Fiit -, que tem como objetivos
estimular a criação e o desenvolvimento de produtos e processos
inovadores nas EBTs, bem como a constituição de alianças
estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação
envolvendo empresas mineiras e instituições públicas e de direito
privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e
desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos e processos
inovadores (art. 22 do projeto).
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A criação do Fiit está consolidada nos arts. 21 a 30 deste capítulo.
Nesse ponto, ressalta-se a observância obrigatória das exigências
estabelecidas na Lei Complementar Estadual nº 91, de 2006, que
dispõe sobre a instituição, gestão e extinção de fundos estaduais. Em
cumprimento do disposto no art. 3º da Lei Complementar 91, de 2006,
o art. 22 do projeto estabelece que o Fiit exercerá as funções
programáticas, de financiamento e de garantia, e especifica os
objetivos do Fundo. Eis cumprido, portanto, o requisito legal do inciso I
do art. 4º da lei de criação dos fundos estaduais, que exige sejam
especificados na lei de criação do Fundo seus objetivos e funções. O
Fiit terá a duração de 10 anos, contados da data de publicação da lei,
observado igual prazo para a contratação de suas operações de
financiamento com recursos do Fundo. Os recursos do Fiit incluem
dotações consignadas no orçamento fiscal do Estado e os créditos
adicionais; doações, contribuições ou legados de pessoas físicas ou
jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras e recursos
provenientes de operações de crédito interno e externo firmadas pelo
Estado e destinadas ao Fundo (art. 23 do projeto). As beneficiárias do
Fiit são as EBTs com sede no Estado. Os administradores do Fundo
são a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -
Sectes -, que atuará como gestora do Fiit; a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig -, que atuará como
agente executora e financeira do Fundo; e o Grupo Coordenador,
constituído pela gestora, pelo agente financeiro e executor, pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, pela
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - e pela Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico - Sede - (art. 27 do projeto). O Fiit
poderá ser extinto nos termos do disposto no art. 30.

O Capítulo VIII da proposição determina, no art. 31, que o Estado
incentivará, no âmbito de sua Política Estadual de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, a implantação de parques tecnológicos e
incubadoras de EBTs, como estratégia para implementar os
investimentos em pesquisa e a apropriação de tecnologias geradoras
de negócios e viabilizadoras de competitividade econômica. Os
parques tecnológicos têm o objetivo de atrair, criar, incentivar e
manter EBTs e instituições de pesquisa e desenvolvimento, a fim de
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propiciar condições para concretizar a inovação pretendida. À
Fapemig caberá incentivar o estabelecimento de parcerias com vistas
a atrair investimentos que propiciem a geração de novos
conhecimentos e a criação de incubadoras de EBTs.

Por fim, nas disposições finais, constantes no Capítulo IX do projeto
(arts. 32 a 36), o legislador prevê as medidas necessárias para a
administração e a gestão orçamentária da política de inovação
tecnológica e a proteção de criações pela legislação da propriedade
intelectual, assim como instrumentos contáveis próprios para permitir
o recebimento e a distribuição dos ganhos econômicos decorrentes da
comercialização de tecnologias. Este capítulo cuida de estabelecer,
ainda, que os recursos financeiros advindos da exploração da
propriedade intelectual constituem receitas próprias da ICTMG e da
Fapemig e serão aplicados, exclusivamente, em objetivos
institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive no
pagamento das despesas para proteção da propriedade intelectual
(art. 33). As doações financeiras de pessoas físicas ou jurídicas, sem
encargos para os donatários, serão revertidas, integralmente, para
pesquisas científicas e tecnológicas no Estado, conforme dispõe o art.
34 do projeto.

Temos, desse modo, uma síntese da temática de que cuida o
projeto.

Em que pese à relevância indiscutível da matéria, faz-se necessária
a sua adequação ao arcabouço jurídico-constitucional e legal vigente,
em razão do que buscamos aprimorar o projeto, no que tange ao seu
conteúdo, e adequar o seu texto à técnica legislativa, o que foi
consolidado com a apresentação do Substitutivo nº 1. Assim, foram
feitas várias alterações com o objetivo de proporcionar maior clareza
dos dispositivos e melhor organização temática do projeto. Ademais,
alguns dispositivos não foram inseridos no substitutivo proposto, tendo
em vista os vícios de inconstitucionalidade que apresentavam.

Esse é o caso do art. 17 da proposição, que se mostra
inconstitucional por contrariar o inciso III do art. 19 da Carta Magna,
que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
“criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si”.

Também o art. 19 do projeto não mereceu prosperar sob o ponto de
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vista jurídico-constitucional, por várias razões. A primeira delas
decorre da inocuidade do disposto no “caput” do referido artigo, uma
vez que lhe falta um dos atributos essenciais da lei, que é a sua
novidade no mundo jurídico. Esse requisito não está presente no
referido dispositivo, haja vista que seu teor já está contemplado em
sede constitucional, qual seja o inciso III do § 4º do art. 14 da
Constituição mineira. Tampouco a menção à Lei das Licitações e
Contratos se faz necessária, pois que esta, por configurar lei nacional,
é de observância obrigatória por todos os entes da Federação. Os §§
1º e 2º do artigo em questão não foram, também, contemplados no
substitutivo, por tratarem de matéria relativa a direito comercial e civil,
a qual se insere na competência legislativa privativa da União, por
força do disposto no art. 22, I, da Constituição da República,

Os arts. 8º e 9º do projeto tratam de matéria concernente aos
direitos e deveres dos servidores públicos e dos militares, que
constituem os seus estatutos, e é disciplina própria de lei
complementar, conforme determina o inciso III do § 2º do art. 65 da
Carta Política mineira. Em face da peculiaridade da matéria, esses
artigos receberam nova redação, e foi criado dispositivo que remete o
afastamento e a licença desses servidores às normas estatutárias
aplicáveis.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 30/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre o incentivo à inovação tecnológica no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DA INOVAÇÃO

Art. 1º - O Estado adotará medidas de incentivo à pesquisa científica
e tecnológica nas atividades produtivas, com vistas à obtenção de
autonomia tecnológica, capacitação e competitividade no processo de
desenvolvimento industrial do Estado, nos termos desta lei e em
conformidade com o disposto nos arts. 211 a 213 da Constituição do
Estado.



556

Art. 2º - Para os fins desta lei, considera-se:
I - inovação tecnológica a concepção de produto ou processo de

fabricação e a agregação de utilidades ou características a bem ou
processo tecnológico existente, que resultem em melhoria de
qualidade, maior competitividade no mercado e maior produtividade;

II - agência de fomento o órgão ou a instituição de natureza pública
ou privada cujos objetivos incluam o fomento de ações de incentivo e
promoção da inovação e do desenvolvimento científico e tecnológico;

III - empresa de base tecnológica - EBT - a empresa legalmente
constituída, com sede no Estado, cuja atividade produtiva seja
direcionada para o desenvolvimento de produtos ou processos com
base na aplicação sistemática de conhecimentos científicos e
tecnológicos e na utilização de técnicas consideradas avançadas ou
pioneiras;

IV - instituição científica e tecnológica do Estado de Minas Gerais -
ICTMG - o órgão ou a entidade integrante da estrutura da
administração pública estadual direta ou indireta que tenha por missão
institucional executar atividades de pesquisa básica ou aplicada, de
caráter científico ou tecnológico;

V - parques tecnológicos os complexos organizacionais de caráter
científico e tecnológico, estruturados de forma planejada, concentrada
e cooperativa, promotores da cultura da inovação, da competitividade
industrial e da capacitação empresarial com vistas ao incremento da
geração de riqueza, que agregam EBTs e instituições de pesquisa e
desenvolvimento, de natureza pública ou privada, com ou sem vínculo
entre si;

VI - incubadoras de empresas as organizações que incentivam a
criação e o desenvolvimento de microempresas e pequenas empresas
industriais ou de prestação de serviços, de base tecnológica ou de
manufaturas leves, por meio do provimento de infra-estrutura básica e
da qualificação técnica e gerencial do empreendedor, em caráter
complementar, para viabilizar seu acesso à inovação tecnológica e
sua inserção competitiva no mercado;

VII - criação a invenção, o protótipo de utilidade, o desenho
industrial, o programa de informática, a topografia de circuito
integrado, a nova cultivar ou a cultivar derivada e qualquer outra
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modalidade de desenvolvimento tecnológico gerador de produto ou
processo, novo ou aperfeiçoado, obtido por um ou mais criadores;

VIII - criador o pesquisador que seja inventor ou obtentor de criação;
IX - pesquisador público o ocupante de cargo público efetivo, civil ou

militar, ou o detentor de função ou emprego públicos que tenha como
atribuição funcional a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico
ou tecnológico;

X - inventor independente a pessoa física, sem vínculo empregatício
com instituição pública ou privada, que seja inventor ou obtentor de
criação;

XI - sistema de inovação a aplicação prática dos novos
conhecimentos a produtos e serviços, utilizado na conversão de um
invento técnico ou de um processo inovador em bem econômico.

Parágrafo único - No âmbito do Estado, é considerada agência de
fomento, nos termos do inciso II do “caput” deste artigo, a Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig -, em
consonância com a Lei n° 11.552, de 3 de agosto de 1994.

CAPÍTULO II
DA PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E

TECNOLÓGICAS NO PROCESSO DE INOVAÇÃO
Art. 3º - Compete às ICTMGs:
I - implantar sistemas de inovação, proteger o conhecimento

inovador e produzir e comercializar invenções, colaborando para o
desenvolvimento socioeconômico e tecnológico do Estado;

II - incentivar e firmar parcerias de pesquisa conjunta com empresas
e instituições de ensino e pesquisa públicas ou privadas, com ou sem
fins lucrativos, nacionais ou estrangeiras, visando à obtenção de
inovação que viabilize a geração, o desenvolvimento e a fabricação de
produtos e sistemas;

III - formalizar instrumentos jurídicos para o desenvolvimento de
projetos de pesquisa e inovação tecnológica, em regime de parceria
com segmentos produtivos direcionados para a inovação e a
otimização de processos empresariais;

IV - prestar serviços a instituições públicas ou privadas, em
harmonia com suas finalidades, mediante contrapartida, observado o
disposto nesta lei;
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V - assegurar proteção aos resultados das pesquisas, diretamente
ou em parceria com instituições públicas ou privadas, nos termos da
legislação em vigor sobre a propriedade intelectual;

VI - formalizar instrumentos jurídicos para transferência de
tecnologia e para outorga do direito de uso ou de exploração de
criação, nos casos em que não convier a exploração direta e exclusiva
da tecnologia pela ICTMG.

§ 1° - A contrapartida a que se refere o inciso IV do “caput” deste
artigo consistirá no aporte de recursos financeiros, de bens ou de
serviços relacionados com o projeto de pesquisa, economicamente
mensuráveis, durante a execução do projeto e na fase de prestação
de contas.

§ 2º - O instrumento jurídico que formalizar a transferência de
tecnologia de ICTMG para outras instituições, para fins de
comercialização, estipulará porcentagem de participação da cedente
nos ganhos econômicos.

§ 3º - Os ganhos econômicos advindos da comercialização a que se
refere o § 2º deste artigo serão aplicados pela ICTMG exclusivamente
na consecução dos seus objetivos institucionais.

§ 4º - Cada ICTMG estabelecerá suas próprias diretrizes para o
incentivo à inovação e a proteção do resultado das pesquisas,
observado o disposto no art. 7º desta lei.

§ 5º - A transferência de tecnologia para exploração de criação
protegida observará o disposto na legislação vigente, em especial a
Lei Federal n° 9.279, de 14 de maio de 1996, a Lei Federal n° 9.456,
de 28 de abril de 1997, e a Lei Federal n° 9.609, d e 20 de fevereiro de
1998.

Art. 4° - A transferência de tecnologia e o direito  de exploração de
criação dela resultante poderão ser a título exclusivo ou não.

Parágrafo único - Cada ICTMG manterá banco de dados atualizado
de tecnologias a serem comercializadas, observado o período de
confidencialidade exigido para cada caso.

CAPÍTULO III
DO ESTÍMULO AO PESQUISADOR E ÀS ICTMGs

Art. 5º - Fica assegurado ao criador, a título de premiação,
participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de um terço
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nos ganhos econômicos auferidos pela ICTMG sobre o total líquido
obtido com a exploração de criação protegida da qual tenha sido
inventor ou obtentor, de acordo com a legislação vigente.

§ 1º - Para fins do disposto neste artigo consideram-se ganhos
econômicos qualquer modalidade de benefício financeiro resultante da
exploração direta ou indireta de criação, deduzidas as despesas e
encargos decorrentes da proteção da propriedade intelectual.

§ 2º - A premiação a que se refere o “caput” deste artigo será
outorgada ao criador ou aos criadores após a realização da receita
que lhe servir de base, em prazo não superior a um ano.

§ 3º - As importâncias percebidas a título de premiação não se
incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do
pesquisador público.

Art. 6º - Para efeitos de avaliação de desempenho para
desenvolvimento na carreira de pesquisador público, são
reconhecidos o protocolo de pedido de patente, a patente concedida,
o registro de programa de computador, a proteção de cultivares, o
registro de desenho industrial e outros títulos relacionados com as
tecnologias das quais for criador.

Art. 7º - É vedado a dirigente, a criador ou a qualquer servidor,
militar, empregado ou prestador de serviços de ICTMG divulgar,
noticiar ou publicar qualquer aspecto relativo a criação de cujo
desenvolvimento tenha participado diretamente ou de que tenha
tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter
expressa autorização da ICTMG.

Parágrafo único - As publicações relativas a criação desenvolvida
nos termos desta lei devem incluir referência às parcerias
estabelecidas para a realização da pesquisa ou o desenvolvimento
das novas tecnologias, passíveis ou não de proteção.

Art. 8° - Ao pesquisador público é facultado solici tar afastamento da
ICTMG de origem, para prestar colaboração ou serviço a outra
ICTMG, a EBT ou a empresa do setor privado com sede e
administração no Estado.

Art. 9° - É facultado ao pesquisador público licenc iar-se do cargo
efetivo, da função pública ou do emprego público que ocupar, sem
vencimentos, para constituir EBT e exercer atividade empresarial
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relativa à produção de bens de criação de sua autoria, desenvolvida
no âmbito de ICTMG.

Art. 10 - O afastamento e a licença previstos nos arts. 8° e 9° serão
concedidos nos termos das normas estabelecidas no estatuto dos
servidores públicos civis e no dos militares.

Art. 11 - Fica assegurada à ICTMG, observada a conveniência da
instituição, a contratação por prazo determinado de substituto para o
pesquisador público licenciado ou afastado nos termos dos arts. 8° e
9° desta lei.

Art. 12 - Em caso de exoneração de pesquisador público para
constituir EBT e exercer atividade empresarial relativa a criação de
sua autoria, desenvolvida no âmbito de ICTMG, a vaga será
preenchida com a realização de concurso público.

CAPÍTULO IV
DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Art. 13 - A ICTMG poderá implantar núcleo de inovação tecnológica
próprio, em parceria com outras ICTMGs ou com terceiros, com a
finalidade de gerir sua política de inovação.

Parágrafo único - São atribuições do núcleo de inovação
tecnológica:

I - zelar pela implantação, pela manutenção e pelo desenvolvimento
da política institucional de inovação tecnológica;

II - apoiar iniciativas para implementação de sistema de inovação
tecnológica em seu âmbito e no de outras ICTMGs, assim como de
outras instituições públicas ou privadas vinculadas ao processo;

III - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à
proteção das criações e de sua comercialização;

IV - participar da avaliação e da classificação dos resultados
decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento
das disposições desta lei;

V - avaliar solicitação de inventor independente, para adoção de
invenção pela ICTMG;

VI - promover junto aos órgãos competentes a proteção das criações
desenvolvidas na instituição;

VII - emitir parecer sobre a conveniência de divulgação das criações
desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção em conformidade
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com a legislação pertinente sobre a propriedade intelectual;
VIII - acompanhar junto aos órgãos competentes o andamento dos

processos de pedido de proteção, bem como dos processos de
manutenção dos títulos de propriedade intelectual concedidos em
nome da instituição.

Art. 14 - Para subsidiar a formulação de políticas de inovação, a
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -
Sectes - poderá solicitar à ICTMG informações sobre:

I - a política de inovação e de propriedade intelectual da instituição;
II - dados sobre as criações desenvolvidas no âmbito da instituição;
III - as patentes requeridas e concedidas;
IV - os pedidos de proteção de outros institutos de propriedade

intelectual e o respectivo deferimento, se houver;
V - os instrumentos jurídicos para transferência de tecnologia

efetivados e os respectivos ganhos econômicos auferidos com a
comercialização do bem;

VI - as incubadoras de empresas de base tecnológica implantadas;
VII - os parques tecnológicos implantados ou utilizados pelas

ICTMGs ou pelas empresas de base tecnológica incubadas;
VIII - as principais linhas de pesquisa desenvolvidas ou priorizadas

pelas incubadoras de empresas de base tecnológica;
IX - as parcerias realizadas e o perfil dos parceiros.

CAPÍTULO V
DO ESTÍMULO AO INVENTOR INDEPENDENTE

Art. 15 - O inventor independente poderá solicitar apoio a ICTMG
para a proteção e o desenvolvimento de sua criação, observada a
política interna de cada instituição.

§ 1º - O apoio de que trata o “caput” deste artigo poderá incluir, entre
outras ações, testes de conformidade, construção de protótipo, projeto
de engenharia e análise de viabilidade econômica e mercadológica.

§ 2º - O inventor independente beneficiado com o apoio de ICTMG
comprometer-se-á, mediante instrumento jurídico, a compartilhar com
a instituição os ganhos econômicos auferidos com a exploração da
invenção protegida.

§ 3º - Para cada projeto a ser desenvolvido, o inventor independente
poderá formalizar parceria com apenas uma ICTMG.
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§ 4º - Decorrido o prazo de seis meses sem que a instituição tenha
promovido nenhuma ação efetiva de apoio, nos termos do § 1°, o
inventor independente ficará desobrigado do compromisso assumido.

§ 5º - É assegurado ao inventor independente o direito de conhecer
das diversas fases de andamento do projeto.

Art. 16 - O inventor independente poderá pedir apoio diretamente à
Fapemig, para depósito de pedidos de proteção de criação ou para
manutenção de pedido já depositado, bem como para transferência de
tecnologia.

Parágrafo único - Aplicam-se ao disposto neste artigo, no que
couber, as disposições contidas nos §§ 1° a 5° do a rt. 15 desta lei.

CAPÍTULO VI
DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO NAS EMPRESAS

Art. 17 - No âmbito de sua competência, a Fapemig incentivará:
I - a cooperação entre empresas para o desenvolvimento de

produtos e processos inovadores;
II - a constituição de parcerias estratégicas e o desenvolvimento de

projetos de cooperação envolvendo empresas mineiras e
organizações de direito privado sem fins lucrativos, voltadas para as
atividades de pesquisa e desenvolvimento, e que tenham por objetivo
a geração de produtos e processos inovadores;

III - a criação de incubadoras de EBTs;
IV - a criação, a implantação e a consolidação de parques

tecnológicos;
V - a implantação de redes cooperativas para inovação tecnológica;
VI - a adoção de mecanismos para captação ou criação de centros

de pesquisa e desenvolvimento de empresas nacionais ou
estrangeiras.

Parágrafo único - A Fapemig regulamentará os procedimentos para
a prestação de contas dos projetos de pesquisa e inovação por ela
apoiados.

Art. 18 - Cada ICTMG poderá, mediante remuneração e por prazo
determinado, observado o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 1993:

I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos,
materiais e demais instalações com pequenas empresas e
microempresas com sede no Estado, em atividades voltadas para a
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inovação tecnológica, para atividades de incubação, sem prejuízo de
sua atividade-fim;

II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos,
instrumentos, materiais e demais instalações por empresas privadas
de capital nacional e organizações de direito privado sem fins
lucrativos, voltadas para atividades de pesquisa, desde que a
permissão não afete ou contrarie sua atividade-fim.

Parágrafo único - O compartilhamento e a permissão de que tratam
os incisos I e II do “caput” deste artigo obedecerão às prioridades, aos
critérios e aos requisitos aprovados e divulgados pelo órgão máximo
da ICTMG, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada
a igualdade de oportunidade às empresas e organizações
interessadas.

Art. 19 - A contratação, por órgão ou entidade da administração
pública estadual, de empresa ou consórcio de empresas com
reconhecida capacitação tecnológica, em atenção a relevante
interesse público, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.666, de
1993, para a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento
que envolvam risco tecnológico, seja para a solução de problema
técnico específico, seja para a obtenção de produto ou processo
inovador, fica condicionada à prévia aprovação de projeto específico.

§ 1° - O projeto a que se refere o “caput” deverá c onter as etapas de
execução, estabelecidas em cronograma físico-financeiro, os
resultados previstos e os produtos a serem obtidos.

§ 2º - Os órgãos e as entidades da administração pública estadual
deverão ser informados sobre a evolução do projeto objeto da
contratação de que trata este artigo e sobre os resultados parciais
alcançados, para sua avaliação técnica e financeira.

§ 3º - O instrumento jurídico referente à contratação de que trata o
“caput” deste artigo preverá a confidencialidade dos trabalhos e dos
resultados alcançados, assim como o reconhecimento dos direitos da
administração pública estadual sobre a propriedade industrial e a
exploração do bem.

§ 4º - Os direitos a que se refere o § 3° incluem o  fornecimento de
todos os dados, documentos e informações relativos à tecnologia da
concepção, ao desenvolvimento, à fixação de suporte físico de
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qualquer natureza e à aplicação da criação, ainda que os resultados
se limitem a tecnologia ou a conhecimentos insuscetíveis de proteção
pela propriedade intelectual.

CAPÍTULO VII
DOS PARQUES TECNOLÓGICOS E INCUBADORAS DE EMPRESA

DE BASE TECNOLÓGICA
Art. 20 - O Governo do Estado, no âmbito de sua Política Estadual

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, incentivará a
implantação de parques tecnológicos e incubadoras de empresas de
base tecnológica, como estratégia para implementar os investimentos
em pesquisa e a apropriação de tecnologias geradoras de negócios e
viabilizadoras de competitividade econômica.

§ 1º - Os parques tecnológicos do Estado têm o objetivo de atrair,
criar, incentivar e manter EBTs e instituições de pesquisa e
desenvolvimento, a fim de propiciar condições para concretizar a
inovação pretendida.

§ 2º - A Fapemig incentivará o estabelecimento de parcerias com
empresas, órgãos do governo, institutos e fundações, com vistas a
atrair investimentos sistemáticos na geração de novos conhecimentos
e na criação de incubadoras de empresas de base tecnológica.

CAPÍTULO VIII
DOS INCENTIVOS

Art. 21 - O Poder Executivo concederá incentivos à inovação
tecnológica no Estado, por meio de apoio financeiro a EBTs, e
assegurará a inclusão de recursos na proposta de lei orçamentária
anual para esta finalidade.

Art. 22 - Fica criado o Fundo Estadual de Incentivo à Inovação
Tecnológica - Fiit -, nos termos da Lei Complementar n° 91, de 19 de
janeiro de 2006, no qual serão alocados recursos orçamentários e
financeiros para concessão dos incentivos a que se refere o art. 21.

Art. 23 - O Fiit exercerá as funções programáticas, de financiamento
e de garantia, nos termos do art. 3° da Lei Complem entar n° 91, de
2006, e terá os seguintes objetivos:

I - dar suporte financeiro a projetos de criação e desenvolvimento de
produtos e processos inovadores nas EBTs;

II - estimular a constituição de alianças estratégicas e o
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desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas
mineiras e instituições públicas e de direito privado sem fins lucrativos
voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que
objetivem a geração de produtos e processos inovadores.

Art. 24 - O Fiit, de natureza e individuação contábeis, será rotativo, e
seus recursos serão aplicados sob a forma de financiamentos não
reembolsáveis, nos termos do inciso III do art. 3° da Lei
Complementar n° 91, de 2006, observadas as disposiç ões desta lei e
de seu regulamento.

Art. 25 - O valor do financiamento com recursos do Fiit está limitado
a 90% (noventa por cento) do investimento total previsto no projeto,
cabendo ao beneficiário providenciar os 10% (dez por cento) restantes
dos recursos necessários como contrapartida ao projeto.

Art. 26 - São requisitos para a concessão de financiamento com
recursos do Fiit:

I - a aprovação, pela Fapemig, de projeto de criação e
desenvolvimento de produtos e processos inovadores;

II - a comprovação da regularidade jurídica, fiscal e financeira do
beneficiário;

III - a disponibilidade de recursos do Fiit.
Parágrafo único - Para fins do disposto no inciso I do “caput” deste

artigo, a Fapemig analisará o mérito do projeto, sua viabilidade
técnica, econômica e financeira, bem como o cumprimento da
legislação aplicável.

Art. 27 - O Fiit terá a duração de dez anos, contados da data de
publicação desta lei, observado igual prazo para a concessão de
financiamento com recursos do Fundo.

Parágrafo único - O Poder Executivo fica autorizado a prorrogar, por
ato próprio, o prazo estabelecido no “caput” por até quatro anos.

Art. 28 - São recursos do Fiit:
I - dotações consignadas no Orçamento Fiscal do Estado e os

créditos adicionais;
II - doações, contribuições ou legados de pessoas físicas ou

jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
III - recursos provenientes de operações de crédito interno e externo

firmadas pelo Estado e destinadas ao Fiit;
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IV - recursos provenientes de outras fontes.
Art. 29 - Os recursos originários do Fiit serão objeto de aplicação

financeira e servirão como base para as disponibilidades temporárias
de caixa.

Parágrafo único - O superávit financeiro do Fiit, apurado ao término
de cada exercício fiscal, será capitalizado e mantido em seu
patrimônio, ficando autorizada a sua utilização nos exercícios
seguintes.

Art. 30 - São beneficiárias dos recursos do Fiit EBTs sediadas no
Estado.

Art. 31 - Em caso de inadimplemento técnico ou de irregularidades
praticadas pelo beneficiário durante a vigência do contrato de
financiamento, sem prejuízo das responsabilidades civis, penais e
administrativas cabíveis, o agente executor e financeiro determinará a
suspensão temporária da liberação de recursos e estabelecerá prazo
para a solução do problema.

Parágrafo único - Esgotado o prazo a que se refere o “caput” deste
artigo, serão aplicadas as seguintes sanções, nos termos de
regulamento:

I - o cancelamento do saldo ou de parcelas a liberar;
II - a devolução integral ou parcial dos recursos liberados.
Art. 32 - O Fiit terá como órgão gestor a Sectes e como agente

executor e financeiro a Fapemig.
Parágrafo único - A Fapemig, a título de remuneração por serviços

prestados como agente financeiro do Fiit, fará jus a taxa de 5% (cinco
por cento) do valor total do financiamento, descontados do valor a ser
liberado para o beneficiário.

Art. 33 - O Grupo Coordenador do Fiit será composto por um
representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:

I - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -
Sectes;

II - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag;
III - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF;
IV - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede;
V - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

Fapemig.
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Art. 34 - As atribuições e competências do órgão gestor, do agente
executor e financeiro e do Grupo Coordenador do Fiit serão
estabelecidas em decreto, observado o disposto na Lei Complementar
n° 91, de 2006.

Art. 35 - As condições para a extinção do Fiit são as previstas no art.
18 da Lei Complementar n° 91, de 2006.

Parágrafo único - A extinção do Fiit ou o término de operação ou
projeto de interesse do Estado implicará o retorno dos respectivos
recursos ao Tesouro Estadual.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36 - As ICTMGs e a Fapemig adotarão as medidas cabíveis
para a administração da sua política de inovação tecnológica e para a
proteção de criações pela legislação da propriedade intelectual, assim
como instrumentos contábeis próprios para permitir o recebimento e a
distribuição dos ganhos econômicos decorrentes da comercialização
de tecnologias de acordo com o estabelecido nesta lei.

Art. 37 - À exceção das rendas previstas no inciso II do “caput” do
art. 28 e no art. 39 desta lei, os recursos destinados aos programas de
ciência, tecnologia e inovação das ICTMGs serão financiados por
meio de projetos aprovados pela Fapemig.

Parágrafo único - Os recursos destinados ao Fiit não integrarão a
base de cálculo para cômputo dos valores alocados pelo Estado com
vistas ao cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição
Estadual.

Art. 38 - Os recursos financeiros advindos da exploração da
propriedade intelectual constituem receitas próprias da ICTMG e da
Fapemig e serão aplicados, exclusivamente, em objetivos
institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive
pagamento das despesas para proteção da propriedade intelectual.

Art. 39 - A Fapemig e as ICTMGs podem receber doações
financeiras de pessoas físicas ou jurídicas, sem encargos para os
donatários, a serem destinadas, integralmente, a pesquisas científicas
e tecnológicas no Estado.

Art. 40 - A concessão de recursos financeiros, sob a forma de
subvenção econômica, financiamento ou participação societária, para
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o desenvolvimento de produtos ou processos inovadores, fica
condicionada à aprovação de projeto pela Fapemig.

Art. 41 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira -

Sebastião Costa - Rosângela Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 411/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.301/2006, “dispõe sobre o apoio a entidades não governamentais
que atuam na assistência e recuperação de dependentes químicos no
âmbito do Estado de Minas Gerais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/03/2007, foi o projeto
distribuído ás Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde, para
receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão de Constituição
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 art. 1º do projeto determina que as entidades não governamentais

voltadas para a assistência e a recuperação de dependentes químicos
receberão o apoio de profissionais da área de saúde do Estado. O seu
art. 2º prevê a celebração de convênios entre o poder público e as
entidade habilitadas, que incluem aquelas sem fins lucrativos,
legalmente constituídas e registradas no Conselho Estadual de
Assistência Social. Também a participação dos Municípios em prol da
assistência e recuperação dos dependentes químicos está prevista no
projeto.

Releva informar que, embora tenha dado início à sua tramitação
nesta Casa na legislatura passada, o projeto não chegou a ser
apreciado por esta Comissão de Constituição e Justiça, tendo em
vista o seu arquivamento em virtude de final de legislatura.

Em que pese ao mérito da proposição, a matéria apresenta-se
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eivada do vício de inconstitucionalidade decorrente da ausência de
novidade jurídica. Eis que o seu objeto essencial, bem como os
dispositivos pontuais estabelecidos nos artigos do projeto, já se
encontram largamente tratados em lei e normas infralegais.

O art. 1º do projeto, por exemplo, está contemplado no inciso 6º do
art. 3º da Lei nº 12.296, de 13/9/96. Esse dispositivo estabelece que
os profissionais da área da saúde, treinados e vinculados ao serviço
público, atuam contra os efeitos danosos das drogas, mediante a
execução de tarefas como a distribuição gratuita de preservativos,
seringas, agulhas descartáveis e de outros insumos indispensáveis à
prevenção de danos causados pelo uso abusivo de álcool e outras
drogas, em consonância com a política de redução de danos do
Ministério da Saúde. Também os incisos XXII e XXIII do art. 13 da Lei
nº 16.276, de 19/7/2006, atendem ao postulado no art. 1º do projeto,
uma vez que tais dispositivos, entre outros, estabelecem
competências  para  o Conselho Estadual de Assistência Social -
Ceas -. O inciso XXII prevê que compete ao Ceas estimular e
incentivar a atualização permanente dos servidores de instituições
governamentais e não governamentais envolvidos na prestação de
serviços de assistência social; enquanto o inciso XXIII atribui ao Ceas
a tarefa de  articular-se com o Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS - e com os conselhos municipais de assistência social,
bem como com organizações governamentais, nacionais e
estrangeiras, e propor intercâmbio, celebração de convênio ou outro
meio, com vistas à superação de problemas sociais do Estado. Aliás,
esse último inciso, contempla, também, o art. 2º do projeto, que tem
por escopo a celebração de convênios para a implementação de
ações de apoio às entidades que atuam em benefício da recuperação
de dependentes químicos.

Vários outros dispositivos também tratam, com amplitude, do
postulado no art. 2º do projeto. Dentre eles destacamos a alínea “c” do
inciso I e o inciso II do art. 1º da Lei nº 16.276, de 2006; os incisos IV
e V, XIV e XVII do art. 13 da Lei nº 12.262, de 23/7/96; os incisos VI e
X do art. 2º, os incisos VIII, IX, XIII e XIV do art. 3º, os incisos VI, VII e
IX do art. 4º, os incisos VII e XIV do art. 5º, o inciso XI do art. 6º, os
incisos I e IV do art. 8º, e os arts. 9º e 10 do Decreto nº 44.360, de 24
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de julho de 2006,
Os dispositivos destacados da Lei nº 16.276, de 2006 - que dispõe

sobre a atuação do Estado na prevenção, no tratamento e na redução
de danos causados à saúde pelo uso abusivo de álcool e outras
drogas e altera o art. 3º da Lei nº 12.296, de 13/9/96 -, determinam
que a atuação do Estado na prevenção, no tratamento, na
recuperação e na reinserção social do usuário de álcool e outras
drogas compreenderá, entre outras, ações sociais de prevenção por
meio de campanhas permanentes de orientação e aconselhamento
sobre os riscos decorrentes do uso de álcool e outras drogas, parceria
entre entidades governamentais, organizações não governamentais,
instituições educacionais e empresas privadas, além da capacitação
técnica dos profissionais de saúde e de assistência social da rede
pública estadual.

Os dispositivos destacados da Lei nº 12.262, de 1996 - que dispõe
sobre a política estadual de assistência social, cria o Conselho
Estadual de Assistência Social - Ceas - e dá outras providências -,
incluem, entre as competências desse Conselho, as de normatizar e
efetuar o registro das entidades e organizações de assistência social
cuja área de atuação ultrapasse o limite de um Município; zelar pela
efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência
social; aprovar critérios para a celebração de contratos ou convênios
entre os órgãos governamentais e não governamentais na área de
assistência social; acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de
assistência social prestados pelos órgãos governamentais e não
governamentais do Estado, especialmente as condições de acesso da
população a esses serviços, e indicar as medidas pertinentes à
correção de exclusões constatadas.

No que tange ao Decreto nº 44.360, de 2006, - que institui a Política
Estadual sobre Drogas, cria o Sistema Estadual Antidrogas e dá
outras providências –, os incisos VI e X do seu art. 2º determinam que
a Política Estadual sobre Drogas será estruturada tendo em vista a
cooperação estadual, nacional e internacional, entre órgãos de
governo e sociedade como estratégia para intensificar as relações
multilaterais, buscando efetividade e sinergia no resultado das ações e
a municipalização das ações antidrogas com a efetiva participação da
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sociedade, entre outras medidas. O art. 3º desse decreto estabelece,
entre outros objetivos da Política Estadual sobre Drogas, o de criar
mecanismos de cooperação estadual, nacional e internacional, entre
órgãos de governo e sociedade como estratégia para intensificar as
relações multilaterais; instituir, em todos os níveis de governo, com
rigor metodológico, o planejamento, o acompanhamento e a avaliação
das ações de redução da demanda, da oferta e dos danos sociais à
saúde; assegurar, em todos os níveis de governo, dotações
orçamentárias permanentes, específicas, e ações preconizadas nesta
política, em todas as etapas de sua implementação, incentivando a
participação de toda a sociedade; estimular a criação de Conselhos
Municipais antidrogas e o desenvolvimento de ações locais
específicas. Como diretrizes da Política Estadual sobre Drogas na
área de prevenção, previstas no art. 4º do referido decreto,
enfatizamos os incisos VI, VII e IX, a saber:

“VI - ampliar e estimular a divulgação dos incentivos fiscais que
promovam os programas sobre a prevenção do uso e abuso de álcool
e outras drogas por intermédio de parcerias entre sociedade e
governo;

VII - articular com a sociedade civil, movimentos sindicais,
associações e organizações comunitárias e universidades, para a
elaboração de planos estratégicos do Estado e Municípios, ampliando-
se significativamente a cobertura das ações dirigidas às populações
de difícil acesso;

(...)
IX - incluir processo de avaliação permanente das ações de

prevenção realizadas pelos governos federal, estadual e municipais,
observando os limites legais e as especificidades regionais;”.

Na Área de Tratamento, Recuperação e Reinserção Social,
destacamos algumas diretrizes da Política Estadual sobre Drogas,
conforme dispõe o art. 5º do decreto focalizado, a saber:

“Art. 5º - (...)
VII - garantir a destinação de recursos para o Fundo Estadual de

Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - Funpren,
gerenciado de forma colegiada, objetivando o financiamento de
programas de tratamento, redução de danos sociais e à saúde,
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reinserção social e ocupacional na rede pública, privada e
organizações não-governamentais;

(...)
XV - estabelecer estratégias junto aos Municípios objetivando:
a) uniformizar as ações do Estado e dos Municípios para a

implementação da Política Nacional de Atenção Integral ao Usuário de
Álcool e outras Drogas;

b) estimular a capacitação das equipes do Programa de Saúde à
Família - PSF - com a implantação dos Centros de Atenção
Psicossocial - Álcool e Drogas - CAPS-AD -, com a adoção de
métodos de redução de danos e incentivando a criação dos serviços
hospitalares de desintoxicação nos hospitais gerais;”.

Ainda no âmbito do decreto mencionado, conforme dispõe o inciso
XI do seu art. 6º, uma das diretrizes da Política Estadual sobre Drogas
na área de redução de danos sociais e à saúde é “sensibilizar os
governos municipais com: o financiamento, a formulação, a
implementação e a avaliação de programas e de ações de redução de
danos sociais e à saúde, considerando as peculiaridades locais e
regionais;”.

O tratamento dado à área de pesquisas sobre drogas, pelo art. 8º do
decreto sob comento, prevê como diretrizes da política estadual nesse
setor, dentre outras, a avaliação dos serviços de tratamento
oferecidos em cada Município e do tipo de atuação dos mesmos, seu
alcance na comunidade, a atuação dos profissionais, bem como os
resultados obtidos; e a garantia, no orçamento do Estado, em
articulação com a União e os Municípios, de recursos destinados à
realização de pesquisas.

Por fim, continuando a demonstração de como as normas existentes
atendem, com larga amplitude, os objetivos propostos no projeto sob
análise, transcrevemos os arts. 9º e 10 do Decreto nº 44.360, de 2006,
ora referido e que tanto espaço tem ocupado na fundamentação deste
parecer, dada a completude de seu conteúdo técnico-administrativo:

“Art. 9º - Fica criado o Sistema Estadual de Políticas Públicas sobre
Drogas - Sead -, integrando as atribuições do Estado no que se refere
à implementação de ações públicas de prevenção, tratamento,
reinserção social, redução dos danos sociais e à saúde e pesquisa no
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campo de uso e abuso de álcool e outras drogas.
Art. 10 - São objetivos do Sead:
I - compatibilizar as ações do Plano Estadual com as ações

nacionais e municipais, bem como fiscalizar a respectiva execução;
II - estabelecer parceria nas ações com o Poder Legislativo,

Judiciário e Ministério Público no que se refere à execução das
Políticas do Estado;

III - articular as ações do Estado com as entidades representativas
das associações de prevenção, tratamento, reinserção social e
ocupacional, redução de danos sociais e à saúde e pesquisa”.

Como vemos, diante da riqueza do conteúdo dos dispositivos legais
e infralegais apresentados nesta fundamentação, fica patente a
ausência de novidade jurídica da proposição. É que, em se tratando
de ato normativo originário, emanado do Poder Legislativo, a lei, no
seu sentido estrito, tem por fim a edição de direito novo. Conforme
demonstramos, já existem leis estaduais e, até mesmo, norma
infralegal estadual que regulam a matéria.

Trata-se, pois, de projeto de lei eivado do vício da inocuidade, que
implica o desacato ao princípio da razoabilidade, inscrito no “caput” do
art. 13 da Constituição mineira. Dos problemas jurídico-constitucionais
apontados implica a sua antijuridicidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 411/2007.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Rosângela Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 429/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.432/2004, disciplina o funcionamento de estabelecimentos
comerciais de desmonte de veículos automotores e dá outras
providências.

Nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, encontra-se
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anexado à proposição o Projeto de Lei nº 1.109/2007, do Deputado
Doutor Viana, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.027/2004, o qual institui a Política Estadual de Prevenção e
Combate ao Roubo de Veículos e disciplina a abertura de oficina de
desmanche e o comércio de peças usadas no Estado e dá outras
providências.

Preliminarmente, foi a matéria analisada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Posteriormente, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Segurança Pública para análise de mérito, a qual opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
VII, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
O projeto pretende disciplinar de forma mais rigorosa o

funcionamento de estabelecimentos comerciais que tenham por objeto
social o desmonte de veículos automotores, bem como a
comercialização das peças oriundas desses desmontes. O objetivo do
autor é proteger o consumidor de peças usadas e recondicionadas,
além de evitar a prática da recuperação de carros que, tendo sido
objeto de perda total, são remontados e colocados novamente em
circulação, comprometendo a segurança de quem os adquire e
também de todos os demais motoristas. Além disso, o crime de roubo
e furto de veículos, em torno do qual gravitam outros delitos, tais como
seqüestro e tráfico de drogas, seria inibido no território do Estado, o
que contribuiria, em última análise, com a segurança pública.

O assunto é tratado no Estado por meio da Lei nº 14.080, de 2001,
que a proposição em comento pretende revogar, mantendo algumas
de suas disposições e inovando o ordenamento com medidas como a
divulgação, pelo Detran-MG, trimestralmente, da relação de veículos
autorizados para desmonte; a instituição de livro de registro de
entrada e saída de veículos destinados a desmonte, a ser mantido
pelos estabelecimentos responsáveis; e a gravação, nas peças
usadas e recondicionadas, dos oito últimos dígitos do número do
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chassi do veículo de que foram retiradas.
Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça,

aproveitando os argumentos utilizados em parecer desta Comissão na
legislatura passada, propõe o Substitutivo nº 1, de forma a inserir
algumas das inovações propostas na própria Lei nº 14.080, de 2001,
que já trata do tema. Esse substitutivo acrescenta parágrafos ao art.
2º da referida lei, obrigando os estabelecimentos de desmonte de
veículos a adotar o citado livro de registro de entrada e saída desses
veículos; e a gravação, nas peças usadas e recondicionadas
destinadas à comercialização, dos oito últimos dígitos do chassi do
veículo de que são oriundas; e estabelecendo que só poderão ter
suas peças comercializadas os veículos desmontados vendidos ou
leiloados como sucata, irrecuperáveis ou sinistrados com laudo de
perda total.

A Comissão de Segurança Pública, ao apreciar a proposição quanto
ao mérito, exarou parecer fundamentando-se na audiência pública
realizada em 20/6/2007, a qual contou com a presença de várias
autoridades ligadas ao combate ao roubo e desmanche ilegal de
veículos. Ao final, propôs o Substitutivo nº 2, que abrange as
alterações almejadas tanto pelo autor quanto pelas autoridades que
contribuíram na audiência pública, diminuindo a margem discricionária
de regulamentação administrativa do tema. Concordamos com o teor
desse substitutivo, que revoga a Lei nº 14.080, 2001, em muito
aprimorando o tratamento do assunto.

Entendemos que o Substitutivo nº 2, exatamente por diminuir essa
margem de discricionariedade, tende a apresentar melhores
resultados que aqueles almejados pelo Projeto de Lei nº 1.109/2007
de conteúdo também meritório, embora mais geral.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, escopo desta Comissão, a
matéria não enseja nenhum impacto financeiro aos cofres públicos;
antes pelo contrário, caracteriza ingresso de recursos representados
pelas multas que estatui.

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

429/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela
Comissão de Segurança Pública.
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Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 471/2007

Comissão de Saúde
Relatório

O Projeto de Lei em tela, de autoria do Deputado Gustavo Corrêa,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.823/2005,
dispõe sobre a obrigatoriedade de os fabricantes de aparelhos
celulares e as operadoras de telefonia celular informarem seus
usuários sobre os riscos para o organismo humano decorrentes da
utilização de seus produtos ou serviços e dá outras providências.

Remetida a proposição à Comissão de Constituição e Justiça para
análise preliminar, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Agora vem a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, “a”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo pretende obrigar os fabricantes de telefones

celulares e as operadoras de telefonia celular a prestar informações a
seus clientes sobre os possíveis riscos à saúde decorrentes do uso do
aparelho. Segundo o projeto, fabricantes e operadoras de telefone
celular deverão prestar as informações mencionadas nos seus
anúncios publicitários, bem como nos manuais de instrução dos seus
aparelhos e em todos os extratos telefônicos de seus clientes.

O objetivo do autor é proteger a saúde dos usuários de telefone
celular, tendo-se em vista a divulgação de pesquisas alertando sobre
os efeitos nocivos das radiações emitidas pelos aparelhos.

O sistema de telefonia celular emite radiação não ionizante,
presente também nas transmissões de televisão e rádio, bem como
nos fornos microondas.

Alguns pesquisadores têm relacionado a exposição a esse tipo de
radiação com algumas doenças, em especial o câncer; outras
pesquisas, contudo, negam que isso ocorra, como é o caso de recente
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estudo da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp -, realizado
em parceria com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em
Telecomunicações - CPqD -, em cuja conclusão se afirma que o nível
de radiação dos celulares comercializados não apresenta danos às
células humanas. Segundo os pesquisadores, para que haja alteração
no DNA, a radiação não ionizante utilizada na telefonia celular
precisaria ser dez vezes superior ao limite permitido.

A Organização Mundial de Saúde - OMS -, em resposta à crescente
preocupação da sociedade com os possíveis efeitos à saúde
decorrentes da exposição crescente a diversas fontes de campos
eletromagnéticos, iniciou em 1996 o “Projeto Internacional sobre
Campos Eletromagnéticos”. Por meio desse projeto, a OMS tem
coordenado pesquisas sobre campos eletromagnéticos, reunindo
conhecimentos de diversos organismos internacionais e instituições
científicas; as conclusões, contudo, não confirmam que a exposição a
campos eletromagnéticos de baixa intensidade tenha conseqüências
para a saúde.

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel -, órgão
regulador das telecomunicações, editou a Resolução nº 303, de 2002,
que aprovou o Regulamento sobre Limitação da Exposição a Campos
Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos na Faixa de
Radiofreqüências entre 9kHz e 300 GHz. A mencionada norma segue
os padrões da Organização Mundial de Saúde - OMS - e da Comissão
Internacional de Proteção contra as Radiações Não-Ionizantes -
ICNIRP -, ao estabelecer os limites de radiação que devem ser
respeitados pelos fabricantes de aparelhos celulares. Os aparelhos
comercializados no País apresentam taxas inferiores ao limite
estabelecido.

Importante mencionar que diversos projetos sobre o tema tramitam
na Câmara dos Deputados, entre os quais podemos citar: o Projeto de
Lei Federal nº 923/2003, que estabelece a obrigatoriedade de
avaliação da conformidade para aparelhos que emitam radiação
eletromagnética; o Projeto de Lei Federal nº 3.596/2000, que
acrescenta artigo à Lei Federal 9.472, de 1997, estabelecendo que
seja afixada informação sobre o tempo máximo de uso contínuo do
telefone celular nos aparelhos comercializados no Brasil, a fim de
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evitar danos provocados pela radiação eletromagnética; Projeto de Lei
Federal nº 3.582/2000, que acrescenta artigo à Lei Federal 9.472, de
1997, exigindo que os aparelhos telefônicos celulares tenham
informações a respeito dos níveis de radiação eletromagnética.
Observa-se que há uma tendência em suprir a carência de normas no
País que disponham sobre limites de emissão de radiação e outros
parâmetros necessários para assegurar a segurança do aparelho e a
saúde do usuário de telefonia móvel.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1,
com o fim de excluir as empresas operadoras de telefonia celular do
campo de incidência da norma, uma vez que não cabe ao Estado
legislar sobre telecomunicações; além disso, estendeu o comando do
projeto ao comerciante de aparelho celular.

Assim, apesar de não haver evidências de que as radiações de
freqüências mais baixas como as emitidas por aparelhos celulares
causem danos à saúde, medidas de proteção como a proposta por o
projeto em tela são importantes, razão pela qual o aprovamos.

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

471/2007, em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Rosângela

Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 496/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
496/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.047/2005, dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Cultura da
Bucha Vegetal e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a
Emenda nº 1, que apresentou.

Posteriormente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial. O relator, Deputado Antônio Carlos
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Arantes, requereu que o projeto fosse baixado em diligência à
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento a fim
de que esse órgão, em sintonia com os outros órgãos do Sistema
Estadual da Agricultura, opinasse sobre a matéria. A Secretaria e a
Empresa Mineira de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater –
manifestaram-se favoravelmente ao projeto com a alteração que
propuseram.

Por seu turno, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
exarou parecer pela aprovação da proposição com as Emendas nºs 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, e 2 a 5, 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 em pauta tem como objetivo instituir a Política Estadual de

Incentivo à Cultura da Bucha Vegetal, voltada para a produção,
extração e valorização da bucha vegetal como instrumento de
promoção do desenvolvimento socioeconômico regional e integrado
do Estado.

O autor, em sua justificação, alega que, na década de 50, antes da
entrada do sintético no mercado nacional, a bucha vegetal fazia parte
dos hábitos de consumo dos brasileiros, não apenas para a higiene
corporal, mas também para a limpeza doméstica. Ela é ecológica,
orgânica e biodegradável. Sua cultura tem potencial para gerar
emprego e renda. Entre suas inúmeras aplicações está o setor
industrial automotivo, onde é utilizada para estofamento de bancos.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou, no âmbito de
sua competência, óbice à tramitação da matéria, tendo apresentado a
Emenda nº 1, com o objetivo de suprimir vício constitucional de
competência, a qual acolhemos.

Por sua vez, a Comissão de Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial entendeu que a proposição é conveniente e oportuna,
em especial pela importância social para as pequenas comunidades e
pela valorização dos produtos naturais de produção sustentável. A
Comissão opinou pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas nºs 2 a 5, que
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apresentou e que também 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 que o projeto não cria obrigação líqüida e certa para o
Estado, não gera necessária ou obrigatoriamente despesas para os
cofres públicos, nem faz nascer nenhum direito para outras pessoas.
A proposição dispõe sobre política pública que poderá ou não vir a ser
implementada. Se assim for a vontade política, ela dará origem a
programa. Nessa etapa é que haverá quantificação de metas físicas e
definição de dotação orçamentária. Estas deverão ser
compatibilizadas com as receitas e as demais despesas públicas, sem
prejuízo do equilíbrio orçamentário. Se for o caso, teremos o direito, o
dever e a oportunidade de fazer essa análise, quando da tramitação
nesta Casa Legislativa das subseqüentes leis orçamentárias. “A
priori”, podemos imaginar que não haverá óbice à implementação
dessa política, tendo em vista o reduzido valor da despesa a ser
fixada, diante da magnitude do Orçamento do Estado. Entendemos
que se encontrará sem dificuldade fonte para cobertura das despesas
e que ela será facilmente incorporada à lei dos meios, mesmo porque
o valor da despesa está em aberto, ou seja, poderemos vir a aprovar
uma dotação orçamentária maior ou menor, de acordo com as
disponibilidades.

Hoje, nas modernas democracias, as discussões sobre a proposta
orçamentária estão entre a principais tarefas dos parlamentos. É o
momento em que a sociedade, por meio de seus representantes,
decide como o dinheiro deve ser distribuído entre as diversas
prioridades eleitas.

Entretanto, mesmo que haja a inclusão de programa na lei
orçamentária, não se efetua, ainda, a correspondente despesa. Sem
entrar no mérito dessa questão, a atual realidade é que o nosso
Orçamento é meramente autorizativo, e não determinativo. A
realização da despesa é postergada e fica sujeita à discricionariedade
e responsabilidade do Poder Executivo, podendo nem vir a ocorrer.1

                                                          
1
www.senado.gov.br – O Congresso Nacional e o Orçamento da União
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Como corolário, entendemos, também, que o projeto não contraria a
Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101, de
4/5/2000, visto que não acarreta, no momento, nenhuma despesa. Por
ser apenas norteador, abstrai-se da atuação estatal.

Por outro lado, a proposição em tela, com os aperfeiçoamentos
propostos, ao dispor sobre política de apoio à cultura de bucha
vegetal, apresenta o mérito de abrir a discussão sobre o tema e, por
intermédio deste Parlamento, expressar a vontade popular, sinalizar
as necessidades da sociedade aos governantes, direcionando as
ações de governo. Poderá impulsionar o setor a obter todo o seu
potencial, motivo por que apresenta relevante fim social.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 496/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, e as Emendas nºs 2 a 5, apresentadas pela Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Lafayette de

Andrada - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 610/2007

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 1.212/2003,
estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura no Triângulo
Mineiro.

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

Em seguida, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda 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
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O projeto em tela estabelece diretrizes para o apoio do Estado à
fruticultura no Triângulo Mineiro. Na justificativa apresentada, o autor
afirma sua pretensão de incentivar a fruticultura e as agroindústrias da
região do Triângulo Mineiro, por meio de medidas que visem à
agregação de valor à produção agrícola local, contribuindo, dessa
forma, com o aumento da oferta de empregos e com o
desenvolvimento regional.

Nas últimas duas décadas, as novas tendências do consumo
alimentar, proporcionadas pela mudança de hábito do consumidor,
apontam para o crescimento do consumo de hortifrutis não apenas no
Brasil, mas em vários países do mundo. Nesse cenário, a fruticultura
desponta como atividade econômica promissora, com elevada
capacidade de geração de renda e emprego por área plantada.

Minas Gerais possui grande potencial para a produção de frutas,
dadas suas condições climáticas favoráveis e sua vasta extensão
territorial. Porém, a fruticultura no Estado encontra-se bastante
dispersa, destacando-se como principais produtoras as regiões do
Triângulo Mineiro, o Norte e o Sul.

Em que pese ao fato de posicionar-se entre os quatro principais
produtores do País, ao lado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia,
Minas Gerais importa 70% do seu consumo interno de frutas, sendo
que 87% de sua produção concentram-se em apenas três espécies:
laranja, abacaxi e banana. Além disso, nos últimos nove anos a
produção de frutas do Estado manteve-se estagnada no patamar de 2
milhões de toneladas por ano, enquanto a produção brasileira evoluiu
de 35 milhões para 39 milhões de toneladas por ano no período. As
exportações mineiras de frutas caíram de US$2.870.000,00 para
US$1.900.000 nos últimos seis anos, enquanto as exportações totais
de frutas do País cresceram de US$293.000.000 para
US$504.000.000 no mesmo período.

Com o objetivo de conhecer melhor as questões pertinentes à
fruticultura mineira e discutir propostas para o crescimento e a
expansão dessa atividade no Estado, foi instalada nesta Casa, em
maio de 2004, a Comissão Especial da Fruticultura Mineira. A
Comissão em questão realizou importante trabalho e, em seu relatório
final, concluiu que os diversos pólos de fruticultura existentes no
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Estado “são afetados pelos mesmos óbices estruturais ao seu
desenvolvimento e necessitam de políticas comuns de apoio para sua
consolidação e expansão”. Nesse relatório foram apresentados
também os principais fatores que limitam o desenvolvimento da
fruticultura no Estado. São eles:

1 - carência de instituições representativas; 2 - dificuldade de acesso
ao crédito; 3 - ausência de sistema de informações sobre a cadeia de
produção; 4 - falta de pesquisas direcionadas às necessidades
regionais; 5 - assistência técnica e fiscalização sanitária insuficientes;
6 - pouca oferta de mudas com garantia de qualidade; 7 - baixa
capacitação de produtores e de trabalhadores.

Ao final dos trabalhos, foi apresentada proposta de alteração da Lei
nº 12.998, de 1998, que criou o Programa Mineiro de Incentivo à
Fruticultura, de forma a introduzir na norma mecanismos de estímulo
ao desenvolvimento desses pólos de fruticultura. A proposta em
questão é objeto da Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, ao Substitutivo nº 1 ao projeto
em análise, com a qual concordamos, pois entendemos que o projeto
em tela não inova o ordenamento jurídico, uma vez que a maior parte
das propostas apresentadas já consta na Lei nº 12.998.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, as medidas propostas
não têm impacto sobre as contas públicas do Estado.

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

610/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Política Agropecuária
e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Célio Moreira, relator - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 683/2007

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 2.875/2005,
especifica os logradouros de acesso coletivo para os fins da Lei nº
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11.666, de 9/12/94.
Preliminarmente, foi a proposição distribuída à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Posteriormente, foi a proposição apreciada quanto ao mérito pela
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, a qual
acatou o substitutivo oferecido pela Comissão de Justiça.

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

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” por “edifícios e demais logradouros de
acesso coletivo”. Além disso, a proposição relaciona alguns
estabelecimentos 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.

O autor argumenta que o projeto pretende dar efetividade à tutela da
pessoa deficiente, uma vez que a Lei nº 11.666, de 1994, pode,
eventualmente, acarretar implementação mitigada ou até bastante
prejudicada das normas de adaptação e construção que estabelece,
em razão de algumas de suas disposições, as quais merecem ser
especificadas de forma mais detida.

A Comissão de Constituição e Justiça asseverou que a abrangência
das disposições constantes na Lei nº 11.666, de 1994, conforme se lê
na sua ementa, restringe-se aos “edifícios de uso público”. Assim,
seus dispositivos, que especificam as condições de acessibilidade
para os portadores de deficiência aos espaços ou elementos
construtivos dos edifícios de uso público, mostram-se inadequados
para serem aplicados a logradouros de acesso coletivo, tendo em
vista tratar-se de lugares distintos, cada qual com sua peculiaridade.

Essa Comissão também chama a atenção para um ponto do projeto
que contém vício discriminatório, qual seja o que ressalva da
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obrigação legal as microempresas, como se a garantia de acesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência, prevista no § 2º do
art. 227 da Constituição da República, pudesse ser descumprida por
uma categoria empresarial. De fato, o tratamento diferenciado para os
portadores de deficiência, adotado pelo constituinte federal no
dispositivo citado, garantindo-lhes, por meio de norma legal, o acesso
a qualquer edifício de uso público vem, ao encontro do direito à
liberdade de locomoção dentro do território mineiro, circunscrição da
competência legislativa do parlamentar estadual.

Dessa forma, a Comissão de Constituição e Justiça aprimorou o
projeto por meio do Substitutivo nº 1, não só adequando-o à técnica
legislativa, mas também eliminando quaisquer vícios discriminatórios
que criassem privilégios para determinada parcela da comunidade
empresarial e desrespeitassem o tratamento conferido pela
Constituição da República às pessoas com deficiência.

No mesmo passo, a comissão de mérito acolheu o retrocitado
substitutivo por entender que não altera a essência da proposição - ao
contrário, aperfeiçoa-a, contribuindo para a sua tramitação normal
nesta Casa. Essa também é nossa opinião.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, escopo desta Comissão,
entendemos que a proposição não causa impacto ao erário estadual,
uma vez que versa tão-somente sobre a conceituação de edifício de
uso público.

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, 14 de agosto de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa, relatora - Lafayette de

Andrada - Célio Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 719/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em
epígrafe “dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no
cadastro de contribuintes do ICMS dos estabelecimentos que



586

comercializem produtos falsificados, contrabandeados ou de origem
duvidosa, na hipótese que especifica”.

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.

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

Fundamentação
O projeto em tela propõe cassar a inscrição no cadastro de

contribuintes do ICMS dos estabelecimentos que adquirirem,
comercializarem, estocarem ou expuserem produtos falsificados,
contrabandeados ou de origem duvidosa. A Secretaria de Estado de
Fazenda estabelecerá a forma pela qual será apurada a infração,
devendo esta ser comprovada por laudo pericial elaborado por órgão
público estadual ou por entidade capacitada, credenciada ou
conveniada com o governo do Estado. A falta de regularidade da
inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS inabilitará o
estabelecimento para a prática de operações relativas à circulação de
mercadorias e de prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação. Os sócios do estabelecimento
infrator ficam impedidos de exercer o mesmo ramo de atividade,
mesmo que em estabelecimento distinto daquele, e de requerer
inscrição de nova empresa, no mesmo ramo de atividade, pelo prazo
de dez anos, contados da data da cassação.

O autor justifica a proposta afirmando da “necessidade de impedir
que os produtos tachados como piratas encontrem espaço para a
comercialização”, tendo em vista que “a continuidade impune dessa
comercialização gera concorrência desleal, tendo como conseqüência
o desestímulo dos contribuintes que mantêm suas atividades
comerciais regulares, dentro dos padrões legais exigidos”.

De fato, a comercialização de produtos ilegais gera perdas enormes
para o País, tanto na arrecadação de tributos quanto no que diz
respeito à violação das boas práticas relativas à concorrência de
mercado.

Segundo estimativa do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, o
Brasil perde anualmente com a falsificação e o contrabando de
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produtos cerca de R$84.000.000.000,00, além de deixar de criar dois
milhões de empregos. Somente nos segmentos de brinquedos, roupas
e tênis, a perda pode chegar a R$12.800.000,00, segundo estimativa
da Câmara de Comércio dos Estados.

Porém, em que pesem aos argumentos apresentados, esta
Comissão entende que a medida proposta é demasiadamente
enérgica, tendo em vista o entendimento majoritário na doutrina,
expresso na nova lei de falências - Lei nº 11.101, de 2005 -, em que
prevalece o princípio da preservação da empresa. Com base nesse
princípio, o legislador optou por manter e otimizar a utilização
produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos da empresa, mesmo
estando esta sob análise judicial. A lógica subjacente ao princípio em
questão é a de que, preservando-se a empresa, preservam-se os
empregos e a renda gerada pela unidade produtiva o que, em última
instância, atende ao interesse público.

Com relação à punição do estabelecimento infrator e de seus sócios,
a que se refere o art. 4º do projeto, entendemos que a matéria se
insere no âmbito dos direitos civil e comercial, com base nos quais
para o esclarecimento dos fatos há que se constituir o devido
processo legal, em que será assegurado ao réu o contraditório e a
ampla defesa. A penalidade instituída sob a ótica da relação fisco-
contribuinte é, portanto, imprópria podendo gerar questionamentos
jurídicos por parte dos contribuintes mineiros com possível ônus para
o Estado.

Com o objetivo de sanar essa impropriedade, a Comissão de
Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente o projeto,
apresentou o Substitutivo nº 1, suprimindo da proposição o art. 4º. No
entendimento da Comissão, é da competência privativa da União a
instituição de penalidades a serem aplicadas aos sócios de empresa
cuja inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS tenha sido
cancelada, por tratar-se de matéria que regula relações próprias do
Direito Comercial e do Direito Civil.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, as medidas propostas
não têm impacto imediato sobre as contas públicas do Estado, porém,
no longo prazo, a prevalecerem as medidas restritivas ao
funcionamento das empresas infratoras, poderá haver perda de
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arrecadação para o tesouro estadual. Dessa forma, por esta e pelas
demais razões apresentadas, esta Comissão entende que o projeto
em tela deve ser rejeitado por esta Casa.

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

719/2007.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Jayro Lessa, Presidente  - Sebastião Helvécio, relator - Célio

Moreira - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 864/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe
isenta a doadora regular de leite materno do pagamento da taxa de
inscrição para o vestibular e da taxa de matrícula na Universidade do
Estado de Minas Gerais - Uemg - e na Universidade Estadual de
Montes Claros - Unimontes.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do
Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para receber
parecer quanto à juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise isenta do pagamento da taxa de

inscrição para o vestibular e da taxa de matrícula da Universidade do
Estado de Minas Gerais – Uemg – e da Universidade Estadual de
Montes Claros – Unimontes – as candidatas que sejam doadoras
regulares de leite materno. Dispõe ainda que, para fazer jus ao
benefício, a candidata deve apresentar documento comprobatório de
sua condição de doadora regular, expedido nos termos definidos pelo
Poder Executivo.

Por força dos arts. 81 e 82 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado – ADCT –, a Uemg e a
Unimontes organizam-se sob a forma de autarquia, com
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personalidade jurídica de direito público, e são integrantes do sistema
estadual de ensino. Por isso, o Estado tem competência para legislar
sobre o pagamento da taxa de inscrição para o vestibular e da taxa de
matrícula das referidas instituições. Ademais, não há, no caso em tela,
restrição constitucional quanto à competência para deflagrar o
processo legislativo.

A medida proposta tem por escopo incentivar a doação de leite
materno, alimento fundamental para a nutrição e a saúde dos bebês.
Trata-se de política social que encontra amparo no art. 186 da
Constituição do Estado, que dispõe que a assistência à saúde é dever
do Estado.

Nesse passo, a matéria encontra-se relacionada entre aquelas de
competência legislativa concorrente entre a União, o Estado e o
Distrito Federal, conforme estabelece o art. 24, inciso XII, “in fine”, da
Constituição Federal. Trata-se de dispositivo que torna o Estado
competente para legislar sobre proteção e defesa da saúde.

Observe-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - , no
tocante à renúncia de receita, impõe rigorosos limites a serem
observados pelo legislador. No caso em análise, acreditamos que o
montante que deixará de ser arrecadado pelos cofres das autarquias
será irrisório e não afetará o equilíbrio fiscal a que se refere a LRF ou
as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de
diretrizes orçamentárias, tendo em vista o reduzido número de
mulheres em período de amamentação dispostas a fazer a doação de
leite e, ainda, a participarem do certame e se matricularem nas
escolas. No caso da taxa de inscrição para o vestibular, não se pode,
aliás, falar em renúncia de receita, uma vez que a taxa é cobrada para
o custeio da realização das provas e não constitui uma receita regular
da autarquia. Entretanto, a análise do mérito dessa questão deverá
ser realizada pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

É mister observar que o projeto, na forma apresentada, dispõe que a
isenção será concedida à candidata que seja doadora regular de leite
materno. Entendemos que a exigência da regularidade da doação
deve ser mitigada, já que, como é sabido, o leite materno não pode
ser doado a qualquer momento da vida da mulher, mas apenas em
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determinadas circunstâncias. Assim, para melhor alcançar o objetivo
do projeto, consideramos conveniente conceder o benefício para a
mulher que tenha doado leite materno por, pelo menos, três vezes.
Com esse objetivo, apresentamos o Substitutivo n° 1 . Faz-se
necessário observar, porém, que a análise do mérito da matéria,
especialmente quanto ao número de doações necessárias para fazer
jus ao benefício, deverá ser objeto de estudo pela comissão
competente, no momento oportuno.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 864/2007 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Isenta a doadora de leite materno do pagamento da taxa de

inscrição para o vestibular e da taxa de matrícula na Universidade do
Estado de Minas Gerais - Uemg - e na Universidade Estadual de
Montes Claros - Unimontes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica isenta do pagamento da taxa de inscr ição para o

vestibular e da taxa de matrícula para ingresso na Universidade do
Estado de Minas Gerais - Uemg - e na Universidade Estadual de
Montes Claros - Unimontes - a doadora de leite materno.

Art. 2° - Para fazer jus ao benefício de que trata esta lei, a mulher
deverá comprovar, mediante documento expedido pelo banco de leite,
que realizou pelo menos três doações.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Rosângela Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 970/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito
tributário inscrito em dívida ativa com o objetivo de estimular o apoio a
programas de recuperação de dependentes químicos no Estado e
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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.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com as Emendas nºs 1, 2 e 3, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
inciso VII, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
A proposição em exame tem como finalidade permitir o pagamento

de crédito tributário inscrito em dívida ativa até 31/12/2006, 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. O projeto também promove
alteração na Lei nº 12.462, de 1997, com vistas a possibilitar a
utilização dos recursos do Funpren por aqueles que desenvolvem
projetos para a recuperação de dependentes de drogas.

Para o autor, o uso abusivo de drogas, que tem sido uma
preocupação constante de toda a sociedade, atinge não apenas as
famílias dos dependentes, mas também aqueles que sofrem com a
violência gerada pelo tráfico dessas subtâncias. Segundo ele, o
objetivo do projeto é proporcionar recursos para as instituições
responsáveis pelo tratamento de dependentes.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou três emendas à
proposição. A primeira estende a prerrogativa do apoio a programas
de recuperação de dependentes químicos para qualquer crédito
tributário inscrito em dívida ativa, e não apenas aquele relativo a
ICMS. O objetivo é garantir a implementação do incentivo proposto
mesmo sem a celebração de convênio interestadual no âmbito do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, o que é
determinado, no caso de concessão e revogação de isenções,
incentivos e benefícios fiscais de ICMS, pelo disposto no art. 155, § 2º,
inciso XII, “g”, da Constituição da República e na Lei Complementar
Federal nº 24, de 7/1/75. A Emenda nº 2 suprime o art. 4º da
proposição, uma vez que não se encontra na esfera de competência
desta Casa Legislativa o disciplinamento de honorários advocatícios,



592

regulamentados pela legislação processual e pelo Estatuto da
Advocacia. Por meio da última emenda, pretende-se dar nova redação
ao § 3º do art. 3º do projeto, sob o argumento 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).

Consideramos louvável a intenção do autor em contribuir para a
solução do grave problema da dependência de drogas. No entanto, o
projeto não cumpre as condições impostas no art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal para a concessão de benefício de natureza
tributária de que decorra renúncia de receita. Uma dessas condições
se refere à estimativa de impacto orçamentário-financeiro relativa ao
primeiro exercício de vigência do benefício e aos dois subseqüentes.
Outra exigência é o atendimento ao disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias. O mesmo artigo determina ainda que se demonstre
que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária e que não afetará as metas de resultados fiscais, ou que
ela venha acompanhada de medidas de compensação, por meio do
aumento de receita.

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

970/2007.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 983/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela
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, preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça,
que opinou pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a
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Comissão de Segurança Pública emitiu parecer quanto ao mérito,
opinando pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que
apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proposição em apreço 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. Para os
policiais militares, o colete deve ser ofertado como material de uso
obrigatório, na qualidade de item que integra o fardamento. Para os
policiais civis, o equipamento será fornecido no atendimento de
ocorrências que possam colocar em risco sua integridade física, e,
para os agentes de segurança penitenciários, o colete será fornecido
em atividades de escolta de presos e de guarda de presídios. Tal
medida objetiva reduzir os riscos a que são expostos os policiais
militares e civis, bem como os agentes de segurança penitenciários,
quanto à sua vida e integridade física, em razão da natureza de suas
atribuições, concernentes ao combate à criminalidade e à custódia de
criminosos.

Com o objetivo de salvaguardar e aperfeiçoar o projeto, a Comissão
de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, consolidando
a matéria na Lei nº 12.223.

A Comissão de Segurança Pública opinou que a questão tratada na
proposição é altamente meritória e apresentou o Substitutivo nº 2, com
o qual concordamos, aproveitando a modificação feita na Comissão
de Constituição e Justiça, porém especificando as situações de uso do
equipamento pelos três agentes, da forma prevista no projeto original.

Tendo em vista o que cumpre a esta Comissão, não existe
impedimento de ordem financeira e orçamentária à aprovação do
projeto. Há no Orçamento do Estado rubrica própria para o custeio de
ações voltadas para a proteção dos policiais em face de sua missão
institucional de enfrentamento da criminalidade, e o fornecimento de
equipamento de segurança ao policial civil, ao policial militar e ao
agente de segurança penitenciário, como bem salientou a Comissão
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de Constituição e Justiça, redunda, certamente, na redução de gastos
públicos com hospitalizações, funerais e pensões por morte ou
incapacidade física.

Este relator entende que o projeto aprimora de forma inequívoca a
legislação em vigor, devendo, portanto, prosperar nesta Casa.

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

983/2007 na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão
de Segurança Pública.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa relatora - Célio Moreira -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.089/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
epígrafe torna obrigatória a inclusão, no programa de disciplinas do
ensino fundamental e médio, de estudos sobre o meio ambiente.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/5/2007, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática.

Nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188 do Regimento Interno,
vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise determina a inclusão, nos currículos das

escolas públicas e particulares do ensino fundamental e médio, de
conteúdos relativos ao meio ambiente e às conseqüências do
aquecimento global.

No que toca à competência do Estado membro para tratar da
matéria, a Constituição Federal prevê, em seu art. 22, inciso XXIV, a
competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e
bases da educação nacional e, no art. 24, IX, a competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
sobre educação, cultura e ensino.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei de
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -, Lei Federal nº
9.394, de 1996, que estabelece, em seu art. 26, que os currículos do
ensino fundamental e médio devem ter, além de uma base nacional
comum, uma parte diversificada, que atenda às características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da
clientela. Dessa flexibilidade resulta a possibilidade de os Estados
legislarem em caráter suplementar, respeitada a norma geral.

Conclui-se, assim, que a medida pretendida não encontra óbice de
natureza legal. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a esse
respeito, em sede de medida cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.991-1/DF, ao reconhecer a competência do
Estado membro para regulamentar normas sobre conteúdos
curriculares, em face da capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX,
e 23, V, da Constituição da República.

Não há que se questionar a nobre intenção do legislador ao propor a
difusão, nas escolas, de informações relacionadas ao meio ambiente
e ao aquecimento global. O assunto é dos mais relevantes, tanto que
enseja constantemente discussão nesta Casa.

Todavia, há que se ressaltar que a Lei nº 15.441, de 11/1/2005,
regulamenta o inciso I do § 1º do art. 214 da Constituição do Estado,
dispondo sobre a educação ambiental nos estabelecimentos do
sistema estadual de ensino. Deve-se destacar, entretanto, que a
referida lei não trata da obrigatoriedade do estudo sobre as
conseqüências do aquecimento global. Por isso, entendemos ser
conveniente a apresentação do Substitutivo nº 1, na conclusão do
parecer, para incluir, na Lei nº 15.441, o estudo sobre o tema
mencionado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.089/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005, que regulamenta o

inciso I do § 1º do art. 214 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” e o § 1º do art. 6º-A da Lei nº 15.441, de 11 de
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janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º-A - As atividades de educação ambiental na rede pública de

ensino incluirão, sob orientação do colegiado escolar:
I - a implantação de sistema de recolhimento seletivo de resíduos

recicláveis;
II - o ensino sobre as conseqüências do aquecimento global.
§ 1º - Na implantação do sistema de que trata o inciso I do “caput”,

serão dispostos, em local de fácil acesso, recipientes para coleta de
resíduos recicláveis, identificados por meio de cores padronizadas
para cada tipo de material, conforme parâmetros definidos pelo
Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Rosângela Reis -

Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.217/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, resultante do desarquivamento do Projeto de
Lei nº 185/2003, feito a pedido do Deputado Weliton Prado, revoga o
art. 5º da Lei nº 14.136, de 28/12/2001, e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 2/6/2007, 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 epígrafe já foi submetida ao crivo desta Comissão,

que, por razões de ordem constitucional, emitiu parecer desfavorável
a sua tramitação. O parecer então exarado é acolhido por este relator
e reproduzido a seguir. Está em consonância com a nota técnica
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, que se encontra
anexa ao projeto.

“O projeto em análise pretende revogar o art. 5º da Lei nº 14.136, de
2001, que instituiu a taxa de renovação do licenciamento anual de
veículo mediante alteração da Tabela D, a que se refere o art. 115 da
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Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com as modificações
introduzidas pelas Leis nºs 12.032, de 21 de dezembro de 1995, e
12.415, de 27 de dezembro de 1996.

Nos termos da justificação do projeto em análise, não é razoável a
manutenção da taxa mencionada, pelo fato de já existir o Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, anualmente
recolhido pelo proprietário do bem, o que, em última análise, estaria a
ensejar o ‘bis in iden’, que consiste na dupla tributação com base no
mesmo fato gerador.

É importante salientar que o sistema tributário nacional é
disciplinado pelas disposições constantes no art. 145 e seguintes da
Constituição da República, cabendo à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios a instituição de tributos, os quais não
poderão ser exigidos ou aumentados sem lei que o estabeleça, o que
se infere do art. 150, I, do referido texto constitucional.

Nessa mesma linha de raciocínio, a Constituição mineira fez inserir,
na órbita de competência da Assembléia Legislativa, as matérias que
dizem respeito ao sistema tributário estadual, à arrecadação e à
distribuição de renda, conforme consta no art. 61, III, do referido
diploma legal.

Embora esteja patente a competência desta Casa para disciplinar o
sistema tributário do Estado, a proposta depara com óbices de
natureza legal, em face das disposições constantes da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Segundo o disposto no art. 14 da mencionada norma, a concessão
ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual
decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada da estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deve iniciar
sua vigência e nos dois exercícios seguintes, atendendo ao disposto
na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Além disso, o proponente deverá demonstrar que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e que não
afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da
Lei de Diretrizes Orçamentárias ou, quando menos, a proposta deve
estar acompanhada de medidas de compensação, mediante aumento
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de receita proveniente da elevação de alíquotas, da ampliação da
base de cálculo, da majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Verifica-se, pois, que o projeto não se enquadra nos parâmetros
delineados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, razão que nos leva a
opinar desfavoravelmente ao seu trâmite nesta Casa”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.217/2007.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator -

Rosângela Reis - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.227/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe
institui a obrigatoriedade da afixação de placas de advertência sobre a
exploração sexual de crianças e adolescentes em hotéis e similares.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 7/6/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

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
O projeto em exame torna obrigatória a afixação, em hotéis e

similares, de placas de advertência sobre a exploração sexual de
crianças e adolescentes.

O descumprimento da norma sujeitaria o infrator a advertência
formal, multa cominatória e fechamento do estabelecimento.

Sob o ponto de vista jurídico-constitucional, impõe-se dizer que o
Estado está habilitado a legislar sobre a matéria na via da legislação
concorrente, conforme preceitua o art. 24, inciso XV, da Constituição
da República, a seguir transcrito:

“Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
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legislar concorrentemente sobre:
(...)
XV - proteção à infância e à juventude;”.
Vê-se, ao analisar a proposição em análise, que a medida legislativa

que se pretende instituir configura iniciativa voltada para a proteção da
infância e da juventude, uma vez que adverte sobre a prática de
exploração sexual de crianças e adolescentes.

De outra parte, é importante dizer que não há, no caso em estudo,
regra instituidora de reserva de iniciativa que impeça este Parlamento
de deflagrar o processo legislativo sobre a matéria.

É relevante, ainda, informar que está em tramitação no Congresso
Nacional o Projeto de Lei nº 4.125, de 2004, o qual torna obrigatória a
divulgação, por hotel, bar e restaurante, de aviso alertando que é
crime submeter crianças ou adolescentes à prostituição ou à
exploração sexual.

Por fim, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1,
com o intuito de aperfeiçoar o projeto em estudo, adequando-o à
técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.227/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Torna obrigatória a afixação de placas, em hotéis, pensões, motéis e

estabelecimentos congêneres, alertando que a exploração sexual de
crianças e adolescentes é crime.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a afixação de placas, em hotéis, pensões,

motéis e estabelecimentos congêneres, em locais visíveis, alertando
que a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime.

Parágrafo único - Nas placas a que se refere o “caput” constará o
número de serviço de disque-denúncia, com a indicação de que a
denúncia é gratuita e sigilosa.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às seguintes penalidades:

I - advertência por escrito;
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II - multa  de 1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais - Ufemgs;

III - suspensão do funcionamento do estabelecimento pelo período
de sessenta dias.

Art. 3º- Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão prazo de
sessenta dias para se adequarem ao disposto nesta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Neider

Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.312/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto em epígrafe “dispõe
sobre a eliminação gradual do fogo em plantação de cana-de-açúcar”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/7/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Meio Ambiente e Recursos
Naturais para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
A proposição em exame propõe dois cronogramas para a eliminação

gradual do uso do fogo em plantação de cana-de-açúcar como
método para eliminar a palha e facilitar a colheita. O primeiro, com
prazo final de quatro anos, aplicável às plantações localizadas em
áreas mecanizáveis; o segundo, com prazo final de dez anos,
aplicável às plantações localizadas em áreas não mecanizáveis.
Excepcionam-se apenas as áreas plantadas com até 150ha, que
pertençam ao fornecedor de cana-de-açúcar e nas quais ele faça a
colheita, sem o auxílio de unidade agroindustrial, empresa a ela
coligada ou terceiro.

O projeto estabelece, ainda, critérios para o uso do fogo para
queima da palha de cana-de-açúcar no entorno de subestação de
energia elétrica, perímetro urbano, unidade de conservação, estação
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de telecomunicações, ferrovia, rodovia, estrada vicinal, aeródromo
público, linha de transmissão e distribuição de energia elétrica, divisa
de imóvel confrontante pertencente a terceiro e reserva ou área
indígena.

Estabelece, também, uma série de obrigações para o responsável
pela queima da palha da cana-de-açúcar, tais como dar ciência formal
à autoridade ambiental competente e ao Corpo de Bombeiros, fazer
aceiramento, manter equipe de vigilância treinada e equipada e
acompanhar a queima até a completa extinção do fogo.

Trata-se de projeto de lei de conteúdo semelhante à Lei nº 11.241,
de 19/9/2002, do Estado de São Paulo, em que iniciativa no processo
legislativo coube ao Chefe do Executivo. A referida lei teve por base
estudos desenvolvidos pela Secretaria do Meio Ambiente dessa
unidade da Federação. Registre-se, também, que o assunto está
sendo debatido na Câmara dos Deputados, desde 2003, no âmbito de
projeto de lei apresentado pelo Deputado João Herrmann Neto.

A nosso ver, o projeto em epígrafe não encontra óbice jurídico de
natureza formal e material. O controle e a eliminação do uso de fogo
como método para eliminar a palha em plantação de cana-de-açúcar
são medidas de proteção ambiental e de segurança pública. Proteção
ambiental, no caso, em virtude da diminuição da poluição atmosférica,
com a redução da emissão de monóxido de carbono e a preservação
da biodiversidade e de ecossistemas especialmente protegidos;
segurança pública, porque ela envolve a incolumidade de pessoas e
bens e a proteção do patrimônio de interesse público, como redes de
comunicação e de energia elétrica.

Merece ser destacado que o combate da poluição é atribuição
comum das diversas esferas de governo, e a competência para
legislar sobre a matéria é assegurada aos Estados, nos termos dos
arts. 23, VI, e 24, VI, da Constituição Federal.

Ressalte-se também o art. 170, VI, da Magna Carta, que submete a
ordem econômica ao princípio da defesa do meio ambiente, entre
outros, com o fim de assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social.

Em relação à iniciativa legislativa, observamos que a legitimidade
parlamentar para inaugurar o processo legislativo encontra respaldo
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no “caput” do art. 65 da Constituição do Estado. Trata-se, no caso, de
matéria não reservada a órgão ou Poder, nos termos do art. 66 do
mesmo diploma normativo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.312/2007.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Rosângela Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.396/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Tiago Ulisses, determina
que as operadoras de telefonia móvel que atuem no Estado enviem os
preços das tarifas para seus usuários sempre que houver alteração
nos valores cobrados.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 14/7/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte.

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

Fundamentação
A proposição em análise pretende obrigar as empresas operadoras

de telefonia móvel no Estado a enviar correspondência a seus
usuários informando o valor das tarifas, quando houver alteração no
custo da tarifação.

Temos a esclarecer que os serviços de telecomunicações são de
competência privativa da União e podem ser explorados por meio de
autorização, concessão ou permissão, segundo dispõe o art. 21, XI,
da Constituição da República.

Por sua vez, o art. 22, IV, da referida Carta Constitucional
estabelece que a competência para legislar sobre telecomunicações é
privativa da União.

Por fim, o art. 175 determina, para a hipótese da prestação de
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serviços sob o regime de concessão, como no caso em tela, que a lei
disponha sobre o regime das empresas prestadoras dos serviços, o
caráter especial dos contratos e da prorrogação, as condições de
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão, como também
sobre os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigatoriedade
da manutenção de serviço adequado, sendo a norma a que se refere
o texto constitucional lei federal, já que a prestação do serviço de
telefonia é atribuída à União.

Sobre o tema, citamos a decisão  do Supremo Tribunal Federal -
STF -, na Adin nº 2.615/SC, sendo relator o Ministro Nelson Jobim, a
qual suspendeu a eficácia da Lei nº 11.908, de 2001, do Estado de
Santa Catarina, que disciplina a forma e as condições de cobrança
para as empresas de telecomunicações, por entender ter havido
ofensa ao art. 21, XI, da Constituição da República.

Diante do exposto, não vislumbramos a possibilidade de ser
acolhido o projeto em estudo, uma vez  que cabe ao Poder
concedente - no caso, a União -, mediante lei e demais normas
regulamentares, instituir os parâmetros para atuação das
concessionárias de serviço público.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.396/2007.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora -

Sebastião Costa - Neider Moreira.

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

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Cooperativa Mista Agropecuária de Patos

de Minas Ltda. pela homenagem recebida do Sindicato e Organização
das Cooperativas do Estado de Minas Gerais e do Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo pelo transcurso de seu 5º
aniversário de fundação (Requerimento nº 857/2007, do Deputado
Chico Uejo);

de aplauso à Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé
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Ltda. pelo transcurso do 50º aniversário de sua fundação
(Requerimento nº 868/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Cooperativa Agropecuária de Paraopeba pelo
transcurso do 50º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
886/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Sabará pelo transcurso do
333º aniversário de fundação, 296º aniversário de elevação à
categoria de Vila Real e 169º aniversário de emancipação desse
Município (Requerimento nº 893/2007, do Deputado Wander Borges);

de aplauso ao jornal “O Tempo” pela reportagem publicada em
2/8/2007 sob o título “Abordagem policial dentro do limite”
(Requerimento nº 940/2007, da Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE AGOSTO DE 2007

ATAS
ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/8/2007
Presidência dos Deputados José Henrique e Getúlio Neiva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 1.483 a 1.487/2007 - Requerimentos
nºs 976 a 982/2007 - Requerimentos dos Deputados André Quintão e
Dalmo Ribeiro Silva - Proposições Não Recebidas: Requerimentos
dos Deputados Gustavo Valadares, Jayro Lessa e Ivair Nogueira -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde, de
Segurança Pública, de Administração Pública, de Transporte, de
Cultura e de Fiscalização Financeira - Comunicação Não Recebida:
Comunicação do Deputado Gustavo Valadares - Questão de ordem -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Rinaldo, João
Leite, André Quintão, Weliton Prado e Getúlio Neiva - 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados André Quintão e
Dalmo Ribeiro Silva; deferimento - Requerimento do Deputado
Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio
- Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho  - José Henrique - Dinis Pinheiro - Tiago

Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Délio Malheiros - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio
Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada -
Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar -
Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento



606

Rodrigues - Sebastião Costa - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton
Prado - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h13min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Neider Moreira, 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 1.483/2007
Declara de utilidade pública a Associação Sabarense Protetora dos

Animais e da Natureza, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Sabarense

Protetora dos Animais e da Natureza, com sede no Município de
Sabará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2007.
Wander Borges
Justificação: A Associação Sabarense Protetora dos Animais e da

Natureza é uma entidade civil, sem fins lucrativos, fundada em
27/11/2001, que atua na proteção dos animais e da natureza.

A análise das finalidades contidas em seu estatuto denota que seu
principal objetivo consiste na promoção e na luta pelos direitos dos
animais e que esse propósito é alcançado por meio de campanhas,
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palestras, debates e ações de conscientização popular, voltadas para
proteção dos animais e do meio ambiente. Destarte, as atividades
realizadas pela entidade estimulam a conscientização da sociedade
em relação ao bem-estar dos animais, como também a valorização do
meio ambiente.

Relevante projeto desenvolvido pela entidade consiste na castração
gratuita de cães e gatos, evitando a proliferação desses animais no
Município. O número de castrações atingiu 4.500 animais, em 2 anos.
Com isso, calcula-se que deixaram de nascer mais de 30.000 cães e
gatos, fator que contribuiu, decisivamente, para a salubridade pública,
possibilitando a queda do índice de leischmaniose em Sabará.
Necessário frisar que a entidade em comento é a única que presta,
gratuitamente, no Estado, o serviço supra mencionado.

Outra importante ação realizada pela entidade consiste no
recolhimento e abrigamento de animais sem donos que circulam pelas
ruas da cidade. Após tratamento, são doados para pessoas
cadastradas e comprometidas com a causa protetiva dos animais.

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 de Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art.
188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.484/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Blocos Caricatos e

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

Caricatos e Agremiações Carnavalescas, com sede no Município de
Sabará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2007.
Wander Borges
Justificação: O carnaval é a maior festa popular do Brasil, reunindo

milhares de pessoas que extravasam alegria durante três dias.
Essa festividade possui características diversificadas em vários
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pontos do País, destacando-se as escolas de samba do Rio de
Janeiro, o frevo do Recife e as bandas de axé da Bahia.

Em Minas Gerais, algumas cidades ainda resistem à invasão da
música baiana e preservam antigas tradições, como Ouro Preto, onde
os blocos criados pelas repúblicas desfilam pelas ladeiras da cidade
patrimônio da humanidade, e em Pompéu, onde cavaleiros vestem
suas fantasias e saem às ruas.

A histórica cidade de Sabará é famosa por realizar um dos melhores
carnavais do Estado, tendo como principal atração o desfile dos
blocos caricatos, realizado sempre nas tardes de domingo e terça-
feira.

Esses blocos reúnem aproximadamente 9.000 foliões, que vestem
as mais diferentes fantasias, com destaque para as sátiras dos
principais assuntos veiculados na mídia à época. Mais de 95% da
cobertura jornalística sobre a festa momesca de Sabará é sobre os
blocos da cidade. Afinal, trata-se do carnaval mais democrático da
cidade.

Em suas baterias, instrumentos de sopro ainda executam as
tradicionais marchinhas, levando diversão a todos os presentes e
colaborando, efetivamente, para a preservação dos antigos carnavais.

Para organizar e melhorar a participação dos blocos na festa
sabarense, foi criada, em dezembro de 1996, a Associação de Blocos
Caricatos e Agremiações Carnavalescas.

A Associação dos Blocos Caricatos e Agremiações Carnavalescas é
uma entidade civil, com fins não lucrativos, fundada em 12/2/96,
criada para organizar e melhorar a participação dos blocos na festa
sabarense.

A referida associação tem por finalidade estatutária promover,
apoiar, incentivar e orientar as atividades carnavalescas
desenvolvidas no município de Sabará.

Os 16 maiores blocos do Município integram a entidade, que tem
participação efetiva na organização dos seus filiados, realizando
reuniões mensais e eventos diversos para angariar fundos e investir
na profissionalização do carnaval sabarense, incentivando a
população carente por meio de ações de geração de renda como
oficinas de desenhos e adereços, de confecção de instrumentos, entre
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outros. Além disso, promove aulas de teoria musical para crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade, como forma de difundir
a cultura popular e promover a inserção social.

Também colabora efetivamente com as autoridades no
desenvolvimento do carnaval sabarense e em campanhas de
interesse público.

Como visto, a cultura popular brasileira se traduz na mais legítima
expressão de seu povo, interferindo fundamentalmente na construção
da identidade nacional, motivo pelo qual necessário se faz o
reconhecimento público das ações de valorização e preservação
cultural desenvolvidas pela entidade.

- 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 1.485/2007
Declara de utilidade pública o Abrigo dos Velhos Desamparados

João Pedro Valadão, com sede no Município de Canápolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo dos Velhos

Desamparados João Pedro Valadão, com sede no Município de
Canápolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2007.
Zé Maia
Justificação: A referida entidade possui por finalidade congregar

pessoas idosas, residentes no Município de Canápolis, especialmente
os mais carentes, assegurando-lhes bem-estar e o exercício pleno da
cidadania.

Suas ações são pautadas pelas atividades de assistência social,
buscando a melhoria da qualidade de vida dos idosos sob seus
cuidados, fortalecendo sua auto-estima e o sentimento de fraternidade
entre eles.

A instituição realiza estudos e pesquisas, objetivando a aquisição e
difusão de conhecimentos sobre a terceira idade, e firma convênios
com órgãos públicos e entidades privadas para subsidiar suas
iniciativas.
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Pelos 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 1.486/2007
Declara de utilidade pública a Associação do Grupo de Apoio e

Defesa dos Direitos Humanos de Águas Formosas - Agahadaf -, com
sede no Município de Águas Formosas.

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

de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos de Águas Formosas -
Agahadaf -, com sede no Município de Águas Formosas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2007.
Durval Ângelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela

Associação do Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos de
Águas Formosas - Agahadaf - e o compromisso fiel com suas
finalidades estatuárias, é que propomos declarar a entidade como de
utilidade pública estadual.

Essa declaração permitirá que se torne apta a realizar projetos
maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá
o reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.487/2007
Dá a denominação de Estrada Joanito Balieiro à rodovia que liga o

Município de Bocaina de Minas ao de Liberdade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Estrada Joanito Balieiro a rodovia que liga

o Município de Bocaina de Minas ao de Liberdade.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de agosto de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: A estrada que liga os Municípios de Bocaina de Minas

e Liberdade não possui denominação específica. Este projeto visa
homenagear o saudoso João Máximo Balieiro, mais conhecido na
região como Joanito Balieiro, dando seu nome à estrada.

Nascido em 8/1/26, Joanito Balieiro trilhou seu caminho na vida
pública. Foi Prefeito de Bocaina de Minas no período de 1970 a 1972
e Inspetor Regional da Fazenda (Zona da Mata) nos governos de
Tancredo Neves e de Hélio Garcia. Figura pública incansável, mesmo
após aposentar-se, não saiu do cenário político. Foi Assessor da
Secretaria de Interior e Justiça no governo Tancredo Neves e da
Secretaria de Assuntos Municipais no governo Hélio Garcia.

Foi responsável pela construção de cinco postos de saúde nos
Distritos de Maringá, Mirantão, Santo Antônio e nas localidades do Rio
Preto e Bagres, em Bocaina de Minas. Lutou pela melhoria das
condições de ensino em Bocaina de Minas, onde construiu 23
escolas. Como Prefeito desse Município, lutou também pela melhoria
das condições de acesso rodoviário à região, conseguindo abrir a
estrada cuja denominação propomos. O Governador do Estado, Aécio
Neves, pelo programa Pró-Acesso, já asfaltou a rodovia no trecho
citado.

Pelo exposto, nada mais justo que homenagear Joanito Balieiro,
atribuindo seu honrado nome à estrada mencionada. Assim, conto
com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 976/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Associação Mineira de
Silvicultura - AMS - pela posse da nova diretoria. (- À Comissão de
Meio Ambiente.)

Nº 977/2007, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação dos Moradores
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do Bairro Belvedere pelo transcurso do 28º aniversário de sua
fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 978/2007, do Deputado Gil Pereira, em que solicita a inserção
nos anais da Casa de texto de autoria do jornalista Carlos Lindemberg
publicado no jornal “Hoje em Dia”, no dia 12/8/2007, intitulado “Minas
Conta as Horas”, em referência à nomeação do Sr. Luiz Paulo Conde
para a Presidência de Furnas. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 979/2007, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Raimundo Cezar Britto
Aragão, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil pela
passagem do Dia do Advogado. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 980/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao jornal “Fórum Econômico”
pelas comemorações dos seus 40 anos de fundação. (- À Comissão
de Transporte.)

Nº 981/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de
providência sobre denúncia de existência de placas de trânsito de
estacionamento privativo aos Promotores de Justiça em via pública,
em frente ao prédio do Ministério Público no Município de Leopoldina.

Nº 982/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao jornalista Carlos Viana
pela entrevista veiculada na Rádio Itatiaia com menor apreendido
autor de oito homicídios e envolvido com tráfico de drogas.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
André Quintão e Dalmo Ribeiro Silva.

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

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Ordem dos Advogados do Brasil -
Sessão Minas Gerais, pela passagem do Dia do Advogado,
comemorado em 11 de agosto.

Do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
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- pelo transcurso do 80º aniversário de sua fundação.
Do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Diocese de Campanha pela comemoração de
seu centenário.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Saúde, de Segurança Pública, de Administração Pública, de
Transporte, de Cultura e de Fiscalização Financeira.

Comunicação Não Recebida
- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:

COMUNICAÇÃO
Do Deputado Gustavo Valadares dando ciência do falecimento do

Sr. Geraldo de Oliveira Simões, ocorrido em 5/8/2007, em Belo
Horizonte.

Questão de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente.

Quero registrar aqui, em nossa Casa, que, há 15 dias, reunimos a
bancada do Sul de Minas e a do Sudoeste na cidade de Poços de
Caldas e fizemos desse encontro a formação de um bloco parlamentar
das ações do Sul de Minas, tendo esse bloco constituído uma frente,
coordenada pelo Deputado Federal Geraldo Thadeu, que buscou
realizar ações proativas, que, com certeza, concentrarão, juntamente
e conjuntamente, todos os Deputados votados na região do Sul de
Minas. Tivemos ontem o primeiro encontro, em Brasília, com o
Ministro Alfredo Nascimento, junto com os Deputados Estaduais Bilac
Pinto e Antônio Carlos Arantes e os Deputados Federais Geraldo
Thadeu e Carlos Melles. Fomos reivindicar exatamente as rodovias
federais da nossa região. Sem dúvida alguma, pudemos apresentar
ao Ministro um cronograma das atividades e das ordens de serviço
que não foram cumpridas e os serviços que, com certeza, merecem
tratamento emergencial. Quero dizer a V. Exa. que, através de toda a
documentação levada ao Ministro, saímos da reunião esperançosos
quanto à determinação das ordens de serviço para todos os trechos
do Sul de Minas, particularmente para as rodovias mais precárias e
intransitáveis. Quero deixar consignada, neste momento, a formação
do bloco em defesa do Sul de Minas e do Sudoeste, o qual, tenho
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certeza, doravante buscará ações conjuntas para a nossa região.
Certamente, como têm feito várias bancadas dessa região na
Assembléia Legislativa, com a formação desse bloco, buscaremos
ações não somente do governo federal, mas também do estadual. O
coordenador da frente é o Deputado Federal Geraldo Thadeu, do
PPS, que também é conhecedor da região e certamente contará com
o nosso apoio para as ações maiores em prol da nossa região. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Rinaldo.

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, imprensa, telespectadores da TV Assembléia, boa-tarde.
Sr. Presidente, volto a esta tribuna para, como sempre, tratar de
assunto relacionado com saúde na nossa região. Divinópolis, sede da
Macrorregião Oeste, está passando por sérios problemas quanto ao
tratamento oncológico. Muitos pacientes estão tendo atrasos nos seus
tratamentos e não conseguem fazer cirurgias. A tecla é sempre a
mesma: as verbas são insuficientes.

Conversando com o Secretário Municipal de Saúde, recebemos
informações que nos deixaram preocupados. Agendamos uma
reunião com o Secretário Marcus Pestana, porque a Macrorregião
Oeste, com sede em Divinópolis, recebe uma verba muito inferior à de
outras regiões de Minas Gerais, para o tratamento de quimioterapia e
radioterapia e para a realização de cirurgias oncológicas. Temos em
Divinópolis um grande hospital de câncer e uma grande casa de apoio
a portadores da doença, além de serviços de excelentes qualidade.
Os pacientes não precisam sair da região para tratar de seus males
oncológicos.

Vemos que a verba é insuficiente, assim como sabemos que são
realmente insuficientes em todas as regiões do nosso Brasil. O
governo federal poderia investir mais e melhor na saúde. Já
discutimos a Emenda nº 29 nesta Casa, e não há interesse do
Presidente da República em trabalhar por mais verbas para a saúde, e
as verbas para o tratamento oncológico em Minas Gerais não são
distribuídas igualitariamente nas regiões, de acordo com sua
população.
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Segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, a macrorregião
de Divinópolis possui aproximadamente 1.200.000 habitantes e
recebe uma verba de R$3.800.000,00. A macrorregião de Uberaba,
com uma população de 600 mil habitantes, quase a metade da
população da macrorregião de Divinópolis, recebe uma verba de
quase o dobro para o mesmo tratamento oncológico, R$6.898.000,00.
Portanto Divinópolis recebe R$3.800.000,00, e a macrorregião de
Divinópolis possui quase o dobro de habitantes. Dessa forma, para o
paciente que tem câncer e faz quimioterapia é o mesmo preço em
Divinópolis e em Uberaba. Não dá para entender por que a
macrorregião de Divinópolis recebe uma verba inferior à das demais
regiões.

Não quero que a verba de Montes Claros seja diminuída, tampouco
a de Uberaba nem a de qualquer macrorregião de Minas Gerais.
Queremos que se aumente a verba de Divinópolis proporcionalmente
aos habitantes de todo o Estado de Minas Gerais. A macrorregião de
Montes Claros, com 86 cidades e uma população de 1.558.000
pessoas, recebe uma verba para tratamento oncológico de
R$9.759.000,00 para pouco mais que a população da macrorregião de
Divinópolis, que recebe R$3.800.000,00.

Por isso as pessoas de Divinópolis e as cidades vizinhas estão indo
ao Hospital do Câncer e tendo o seu tratamento adiado. Dessa forma,
uma quimioterapia passa da data que realmente deveria ser feita,
assim como uma cirurgia passa do dia previsto. E estamos falando de
câncer, e não de uma cirurgia programada. No caso do câncer, o
paciente tem urgência em seu tratamento, os familiares apresentam
grande ansiedade, ao verem o seu ente querido piorando, e ainda há
essa má distribuição de verba para o nosso Estado.

Temos consciência do interesse do nosso grande Secretário Marcus
Pestana, que sabe administrar bem as questões da saúde em nosso
Estado; todavia, segundo os dados da própria Secretaria de Saúde do
Estado de Minas Gerais, nossa região está sendo prejudicada.
Divinópolis está mobilizando-se com as autoridades locais e
estaduais.

Permaneceremos juntos para tentar solucionar a questão.
Precisamos de mais verbas, assim como todas as macrorregiões
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precisam, mas Divinópolis está muito defasada, em comparação às
outras macrorregiões, referentemente ao mesmo tratamento. A única
coisa que Divinópolis ainda não possui é o hospital universitário,
diferentemente das demais regiões, mas isso já está sendo
implantado em nossa cidade. De acordo com as notícias do Prefeito e
do governo federal, teremos a nossa faculdade de medicina, com
vestibular no final do ano. Portanto também teremos o nosso hospital
universitário.

Peço o apoio desta Casa e da Comissão de Saúde, na pessoa do
Presidente Carlos Mosconi. Estamos agendando uma reunião com o
Secretário para discutirmos o porquê da distribuição não igualitária de
verbas da oncologia.

O nosso Instituto de Medicina Legal - IML -, que também atende a
todas as cidades vizinhas, funciona nas dependências do Hospital
São João de Deus, que precisa desse espaço. Tenho a certeza de
que haverá entendimento com a Prefeitura e com o governo do
Estado, pois se trata de uma questão de segurança pública, ligada a
toda a região de Divinópolis. Estou certo de que, o mais rápido
possível, resolveremos o problema do IML, que, no passado, trouxe
muitos problemas para a população de Divinópolis e cidades vizinhas
e hoje funciona muito bem. Não pode haver prejuízo desses serviços.

Também gostaria de falar da nossa preocupação com as questões
de cirurgias programadas e ainda sobre a falta de vagas nos hospitais
de Minas Gerais, sobretudo na macrorregião de Divinópolis.

A cada dia, menos vagas estão-se tornando disponíveis para o SUS,
além de não haver interesse da classe empresarial em investir no
número de vagas para o SUS. Falta também interesse dos
profissionais de trabalhar pelo SUS, em razão da remuneração, que é
insuficiente.

O problema de vagas na nossa região está restrito aos casos de
urgência. O número de vagas é tão pequeno que até mesmo os casos
de urgência já estão se acumulando no nosso pronto-socorro regional.
Com isso, não têm vez os pacientes que precisem fazer cirurgia
programada. Antigamente, era muito simples operar vesícula ou
hérnia, bastava que o cirurgião fizesse o pedido na folha de
autorização hospitalar do SUS, a AIH, e o encaminhasse à Secretaria
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Municipal de Saúde, que tinha a incumbência de autorizá-lo. Então, o
paciente era operado, tão logo os exames operatórios ficassem
prontos, em cerca de uma semana. Mas, hoje, um paciente, para
conseguir ser operado pelo SUS em Divinópolis, tem de enfrentar uma
fila que pode demorar dois anos, sem que, muitas vezes, seja
operado, porque muitas pessoas que estão nessa fila não conseguem
um médico para operá-las. A pessoa tem de ir até o posto, preencher
uma AIH e aguardar a sua vez na fila. Mas o triste é que, muitas
vezes, essa pessoa, chegada a sua vez de fazer a cirurgia, não
consegue ser operada por falta de cirurgião. Enquanto outras pessoas
que também estão atrás dela na fila não conseguem ser operadas
mesmo havendo um cirurgião, pois têm que aguardar na fila.

O fato é que nenhum médico, com raras exceções, está
conseguindo realizar cirurgias programadas em Divinópolis, o que
deixa a população à mercê de problemas de saúde, como, por
exemplo, pedra na vesícula e hérnia. O que deveria ser uma cirurgia
programada se torna uma cirurgia de urgência, em virtude da demora
no tratamento cirúrgico. Uma pedra na vesícula, que, a princípio, seria
uma cirurgia programada, em face da demora, poderá sofrer alguma
complicação, como a infecção ou a ida desse cálculo para o colédoto,
transformando-a numa cirurgia de urgência e encarecendo seus
custos para o Estado. Nesse caso, o sofrimento do paciente é
agravado com internações mais demoradas.

Então, Sr. Presidente, sempre temos falado que o “apagão” da
saúde um dia iria chegar, e acho que ele já chegou. Dessa forma,
temos de mobilizar toda a classe política do Brasil para trabalhar em
prol da atenção à saúde no nosso país, em todos os Estados e
Municípios.

Formei-me faz 26 anos e nunca vi a saúde em momento tão
delicado. Ao invés de melhorarmos, estamos piorando. A tecnologia
está crescendo por meio de mais tratamento e mais qualidade na
atenção aos doentes, mas, infelizmente, também estão crescendo, em
dificuldade, as chances de esse paciente ser atendido pelo serviço
público do SUS.

O serviço de saúde da atenção básica tem funcionado
razoavelmente bem, apesar de eu bater na tecla de que, há mais de
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dois anos e meio, na minha cidade, não se implanta nenhuma equipe
do Programa de Saúde da Família - PSF. Não me canso de dizer isso.
Trata-se do melhor programa de saúde pública, realizado numa
parceria entre os governos federal, estadual e municipal, sendo que
este último tem a maior parte nisso. Se se trata do melhor programa
de saúde e se está comprovado que ele diminui o número de
internações hospitalares e melhora a qualidade de vida da população,
não se justificaria dizer que falta dinheiro para executar esse
programa.

Então, vamos reformular a questão das políticas públicas nos
Municípios para ver em que programa os gastos devem ser
diminuídos, a fim de implementarmos o melhor programa de saúde.
Existem pouquíssimas equipes do PSF em Divinópolis, que atendem a
menos de 20% da população, enquanto que o ideal seria atender a
70%, 75% da população. Vemos que isso já acontece em Belo
Horizonte e também em outras grandes e pequenas cidades.

Volto a bater na tecla de que precisamos conscientizar as nossas
autoridades municipais quanto a esse problema, pois o PSF é o
melhor programa de saúde. É com essa atenção que desejamos
melhor qualidade de vida para as pessoas que precisam do SUS, para
resolver os seus problemas de saúde. Assim, quando o PSF estiver
em pleno funcionamento, haverá menos pacientes no pronto-socorro
que, neste momento, está abarrotado de pessoas esperando vagas
hospitalares.

Apesar de hoje a atenção à saúde estar melhorando em nosso
Estado, o PSF, em nível estadual, já atende a mais de 60% da
população, e, na nossa cidade, está atendendo a menos de 20%. Não
poderia deixar de citar esses problemas da saúde em nível municipal,
estadual e de Brasil.

Esperamos que as autoridades e nosso Presidente se conscientizem
de que a população do País está doente e necessita de mais
recursos. Esperamos que as verbas para o tratamento oncológico em
Minas sejam distribuídas para a população eqüitativamente, para que
todos tenham a mesma qualidade de atendimento em Minas Gerais.
Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
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O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público
presente e telespectadores da TV Assembléia, venho a esta tribuna
para tratar de um tema que me tocou muito nos últimos dias. A
maioria do povo brasileiro acompanhou com muita atenção os Jogos
Pan-Americanos, e vimos um movimento diferente, que já tivemos
oportunidade de acompanhar outras vezes: a deserção de atletas
cubanos. Chamou a atenção a deserção dos lutadores de boxe
Erislande Lara e Guillermo Rigondeaux e tudo que se seguiu a esse
fato.

Por si só, o esporte remete-nos a um bem fundamental dos povos,
que é a liberdade de ir e vir. Talvez não exista outra atividade humana
em que isso esteja tão presente quanto no esporte. Hoje, temos
atletas brasileiros atuando em todo o mundo, em países de ideologias
as mais diversas. Mesmo no tempo da guerra fria, com a Cortina-de-
Ferro, tive oportunidade de jogar em países que tinham suas
fronteiras fechadas, mas sempre fomos muito bem recebidos, como
hoje acontece com atletas brasileiros atuando nesses diversos países.
A liberdade está fortemente representada no esporte, essa atividade
humana tão importante para a população. O esporte é gerador de
emprego e contribui para o PIB dos diversos países; e o “marketing”
está especialmente muito ligado ao esporte, gerando emprego e
renda.

A decisão do governo brasileiro de, imediatamente, sair à procura
dos dois atletas cubanos é sem precedentes na história da diplomacia
brasileira. Claro que há uma ressalva, porque o Presidente Vargas
entregou nossa Olga Benário aos ditadores nazistas. Talvez seja essa
a relação histórica: a entrega dos dois atletas cubanos tem
coincidência, na história do Brasil, com a entrega de Olga Benário
Prestes aos nazistas. É a única referência na nossa história para essa
atitude do governo brasileiro.

É lamentável sob todos os aspectos. Ao analisarmos as notícias,
ficamos impressionados. Até hoje o governo brasileiro nunca havia
esclarecido, tão rapidamente, um desaparecimento, como fez no caso
dos cubanos. Nunca alguém foi encontrado com essa presteza.

No dia 30 de julho houve determinação da Secretaria Nacional de
Segurança Pública de que fossem encontrados os atletas cubanos.
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Essa Secretaria distribuiu fotos e informações sobre as características
físicas dos atletas. Além disso, foram disponibilizados recursos
financeiros públicos, e a infra-estrutura do Estado brasileiro colocada
à disposição.

Os atletas cubanos foram encontrados em Araruama, na Região dos
Lagos, e presos pela Polícia Federal brasileira. O Delegado Federal
responsável pelo caso determinou a imediata deportação dos atletas
para Cuba. Explicou também que eles foram presos por não terem
documentos. Por que os atletas cubanos não tinham documentos?
Por ser próprio dos governos autoritários, como o de Cuba, violador
dos direitos humanos, reter passaporte de atletas.

Além de eu ter feito várias viagens internacionais com a Seleção
Brasileira e o Clube Atlético Mineiro, atuei em um clube português. O
passaporte é da pessoa; não pode ser entregue a ninguém. Mas, em
Cuba, o passaporte dos atletas fica nas mãos de um Oficial do
Exército cubano que acompanha a delegação. E o Delegado brasileiro
disse que os cubanos foram presos por não terem documentação.

Hoje, na reunião da Comissão de Direitos Humanos desta
Assembléia, pela manhã, votamos uma moção de repúdio ao governo
federal por essa ação contra os atletas cubanos e, muito mais do que
isso, contra a liberdade.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado João
Leite, agradeço o aparte. O atual governo federal também mostrou a
sua cara, o seu perfil antidemocrático em outros episódios.
Recentemente, um jornalista americano publicou em um jornal que o
nosso Presidente gostava de cachaça. Todos sabem que isso é
verdade. Mas o governo federal queria deportar o jornalista do País,
atingindo, inclusive, a liberdade de imprensa. Quer dizer, por ter
noticiado um fato notoriamente sabido de todos nós, o governo federal
quis deportar o jornalista.

Agora, temos esse triste exemplo para a nossa democracia: a
deportação de dois atletas cubanos. Obviamente, eles não tinham
documentos. Queriam asilo político no Brasil. Trata-se de uma
experiência lamentável do governo federal, que entristeceu as páginas
da nossa história.

Se V. Exa. me permitir, gostaria de aproveitar um minuto do seu
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tempo para dizer que percebi, nas notícias publicadas pelos jornais de
hoje, uma certa malícia para tentar atingir o Governador Aécio Neves.
Foi divulgado que, de acordo com levantamento da Polícia Rodoviária
Federal, Minas Gerais é o Estado com maior número de pontos de
prostituição nas rodovias brasileiras. Isso é óbvio, pois a malha
rodoviária de Minas é três vezes maior que a de qualquer outro
Estado.

O Deputado João Leite - Em Minas Gerais estão situados 25% da
malha rodoviária federal, de responsabilidade da Polícia Rodoviária
Federal.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - E mais, Minas
Gerais é o Estado com o maior número de Municípios. É óbvio e
patente que, sendo assim, também é o local onde haverá maior
prostituição. Por outro lado, também tem o maior número de
estabelecimentos comerciais nas estradas, de automóveis, de tudo.

Percebemos certa malícia na matéria, a fim de tentar atingir o nosso
governo estadual, como se fosse ele o culpado por essa realidade.

Agradeço ao nobre Deputado João Leite, sempre um grande
baluarte do nosso PSDB na Assembléia e com quem tenho aprendido
muito neste Parlamento. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Lafayette de Andrada.
V. Exa. traz uma questão importante, sobre a qual quero rapidamente
dar alguns dados. Este governo tratou especialmente da questão da
exploração sexual da criança e do adolescente e contou com grande
participação da Assembléia Legislativa. O Deputado André Quintão
coordena a Frente Parlamentar em Defesa da Criança, e quero
lembrar também o trabalho do Secretário João Batista e da realização
de “blitz” nas saídas e nos entroncamentos das rodovias federais de
Minas Gerais, nessa luta contra a exploração sexual de crianças.

Volto à questão da deportação dos atletas cubanos. O nosso
Delegado Federal disse que, além de os atletas terem sido presos por
estarem sem documentos, eles seriam deportados imediatamente, e,
caso o governo cubano não tivesse dinheiro para as despesas de
viagem, o governo brasileiro pagaria o transporte dos atletas cubanos
para levarem-nos a Havana.

Ora, como o governo brasileiro tem dinheiro para deportar cidadãos
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de outros países? Eu mesmo tive a oportunidade de fazer contato com
o Itamaraty quando da morte do missionário brasileiro, da Assembléia
de Deus, Edgar Brito, que estava no Timor Leste representando o
Brasil, cuidando de crianças. Ele foi morto naquela luta que lá existe, e
o governo brasileiro não possuía dinheiro para trazer o corpo desse
brasileiro, mas tem dinheiro para deportar os atletas cubanos e
entregá-los na mão do governo cubano.

Ora, é lamentável essa ação do governo federal contra as
liberdades, contra o esporte. Essa não é a história do esporte no
mundo, uma história de liberdade, que o governo brasileiro manchou
com a deportação dos atletas cubanos.

As manifestações existem. O governo alega que eles tiveram acesso
a advogados; mas eles não tiveram. Os advogados que se
apresentaram para dar assistência aos atletas foram expulsos e
autuados por desacato e desobediência. Foi isso que ocorreu com os
advogados que tentaram defendê-los. Os atletas disseram que foram
mantidos incomunicáveis. Não há precedente na história brasileira de
ato autoritário como esse praticado contra atletas.

Além disso, há algo lamentável: um Procurador dizer que eles
queriam voltar para Cuba e que não havia problema algum, pois era
desejo deles voltar para Cuba. Por que eles desertaram mesmo? Por
que dois atletas com grandes chances de medalha de ouro no Pan-
Americano abandonaram a delegação de Cuba? Existe algum bobo
neste país para acreditar nessa história? Essa história é uma ficção.
Por que eles desertariam?

Há as manifestações internacionais, além da manifestação - que
espero seja também desta Assembléia - contra esse ato autoritário do
governo brasileiro, que fere a democracia, a liberdade e os direitos
humanos.

É interessante o governo brasileiro, pois receberá 50 mil ou 80 mil
refugiados palestinos no Brasil - Minas Gerais receberá 5 mil
refugiados palestinos -, mas os dois atletas cubanos foram
deportados, não foram recebidos como exilados políticos. Como
encarar essa contradição?

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
recomenda a concessão de asilo em casos como o dos atletas
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cubanos.
A organização argumenta que o fato dos atletas terem desertado

sugere fortemente que eles estivessem interessados em pedir asilo.
Temos também a manifestação da Anistia Internacional, que

condenou o Brasil, o governo brasileiro nesse ato: “Sabemos que em
Cuba qualquer pessoa que manifeste uma crítica ao regime é
submetida a represálias, seja perseguição, seja prisão, seja
dificuldades impostas no dia-a-dia. Por terem deixado a equipe
cubana, esses dois atletas serão tratados igual aos dissidentes do
regime, ou seja, serão bastante perseguidos”.

Temos ainda a manifestação de Maja Liebing, que lembrou que
muitos países simpatizantes da esquerda procuram ignorar a
realidade de Cuba, encarando o país como uma democracia. Mas,
para ela, Cuba é uma ditadura, um país de regime autoritário, que
ainda, há quatro anos, realizou uma grande onda de prisão de
dissidentes, que foram condenados a até 28 anos de cadeia.

Por fim, quero também trazer a manifestação dos Repórteres sem
Fronteiras, da Overseas Press Club of America. Todos eles se
manifestaram contra a ação do governo brasileiro, ação claramente
colocada nos documentos contra a democracia. O governo brasileiro
feriu a democracia, a mais importante liberdade das pessoas, a de ir e
vir, e, ainda mais, feriu o esporte, lamentavelmente. Muito obrigado,
Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, telelespectadores que acompanham a TV Assembléia,
hoje a imprensa mineira divulgou um relatório emitido pela Polícia
Rodoviária Federal e pela Organização Internacional do Trabalho -
OIT -, o qual coloca Minas Gerais em 1º lugar do “ranking” de número
de pontos vulneráveis, propícios à exploração sexual em rodovias
federais. Minas Gerais tem 290 pontos, que podem ser postos de
gasolina, bares, locais de diversão em suas BRs, considerados como
propícios a esse tipo de crime, a meu ver bárbaro, cometido contra
crianças e adolescentes.

Hoje o Brasil tem identificados 1.800 pontos, e Minas Gerais
contribui com cerca de 300. É evidente que este Estado, por somar a
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maior parcela da malha rodoviária federal, tem um número também
maior de pontos. Mas não é só isso que explica esse fato, ou isso não
pode servir como justificativa para atenuar a sua gravidade. Pelo
contrário, entendo que esse relatório - e aqui considero que a
imprensa mineira divulgou como deve ser: de maneira isenta e
competente - deve gerar medidas do ponto de vista das políticas
públicas, quer sejam elas municipais, quer estaduais, quer federais, e
de maneira integrada.

E é nessa perspectiva e na condição de Coordenador da Frente
Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente que
faço aqui algumas observações. A primeira delas - e a cada dia que
passa tenho uma convicção maior - diz respeito à necessidade da
adoção da escola em tempo integral. Para mim, a educação, e
particularmente a escola em tempo integral, pode ser o motivador de
um melhor desempenho escolar para crianças e jovens, como
também uma forma de evitar situações de trabalho infantil, de
exploração e comercialização sexual de crianças e adolescentes. A
escola em tempo integral, como Belo Horizonte já adota em 29
unidades municipais - e, até o final do ano, serão 50 escolas nessa
situação -, pode representar maior acolhida, proteção, reforço no
processo pedagógico e estímulo à auto-estima da criança e do
adolescente, além de evitar situações tão alarmantes quanto as que
verificamos em Minas Gerais, que, apenas no trabalho infantil, tem
362 mil crianças. Hoje a imprensa divulgou que há 290 pontos de
exploração sexual somente nas nossas BRs.

Uma outra questão importante que pode contribuir para amenizar
essa situação é o cumprimento de uma lei aprovada nesta
Assembléia, de minha autoria, que prevê o acompanhamento social
na rede pública de educação. Isso significa um reforço nas equipes
escolares de assistentes sociais e psicólogos, para que possam
acompanhar a criança, o adolescente e suas famílias em situação de
risco pessoal e social. Essa ação pode reverter num melhor
desempenho escolar, combater a evasão escolar e identificar já em
sua origem situações de violência sexual, que muitas vezes é
praticada dentro da própria família. Portanto considero que o
cumprimento da Lei nº 16.683, aprovada por esta Casa e sancionada
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pelo Governador, também pode ser um passo importante na garantia
dos direitos da criança e do adolescente de Minas Gerais.

Acredito também que as políticas de proteção especial podem e
devem ser ampliadas e aperfeiçoadas em nosso Estado. E aqui
divulgo, com preocupação, dados da execução orçamentária de Minas
na área da criança e do adolescente. A ação orçamentária Ampliação
do Tempo Escolar, cujo orçamento previsto para 2007 é de
R$24.454.000,00, teve, até o dia 30/6/2007, somente R$237.000,00
realizados, ou seja, 0,97% do previsto. Isso é muito pouco. Já
estamos para lá do meio do ano, e até o meio do ano o Estado gastou
apenas 0,97% na ampliação da jornada escolar.

Na ação orçamentária Proteção Social Especial, Enfrentamento ao
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, de um total
previsto de R$362.000,00 - pasmem, senhores telespectadores,
Deputados e Deputadas! -, o Estado de Minas Gerais tem uma
execução orçamentária de 0%. Repito: a execução orçamentária do
governo na ação orçamentária Enfrentamento ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes é zero.

Reitero que temos no governo do Estado pessoas sensíveis a essa
causa. Começo pelo Subsecretário de Direitos Humanos, ex-
Deputado João Batista, que já esteve aqui, em 18/5/2007, com sua
equipe valorosa, que tem feito grande esforço, na medida do possível,
para desenvolver ações de enfrentamento do abuso e da exploração
sexual.

Não sei, mas talvez esteja faltando, talvez da área financeira do
governo, maior sensibilidade para o descontingenciamento de
recursos, liberação de recursos para essa área. O fato é que, seja na
ampliação do tempo escolar, seja na ação específica de
enfrentamento, a execução orçamentária do Estado de Minas Gerais
não chega sequer a 1%. Talvez o Governador não saiba dessa
informação. Tenho a certeza de que, alertado, aqui, pela Assembléia
Legislativa, ele tomará as providências necessárias, porque essa é
uma situação que atinge o nosso Estado, que não deixa feliz o nosso
Estado e que não deve ser nem mesmo objeto de disputa político-
partidária. Entendo que essa é uma questão de responsabilidade de
todos nós. É nesse intuito que hoje, contando com a presença da
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Deputada Gláucia Brandão, do Deputado Gustavo Valadares e com a
aquiescência do Deputado João Leite, que conhece tão bem essa
realidade, a Comissão de Participação Popular aprovou um novo
requerimento dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça,
Desembargador Orlando Adão de Carvalho, com vistas a esse
Tribunal transformar ou criar uma Vara especializada para julgar
crimes cometidos contra crianças e adolescentes.

Um dos grandes fatores de perpetuação e ampliação dessa situação
é exatamente a impunidade. Não adianta o cidadão proceder a
denúncia, é importante que se proceda a denúncia - até há um
número de telefone específico -, e aproveito a audiência da TV
Assembléia para divulgá-lo: 0800 31 1119. As pessoas não precisam
identificar-se, têm o sigilo preservado. Denúncia de exploração sexual
é feita nesse número. A denúncia chega, é apurada, mas quem
comete o ato não é julgado nem punido. Isso gera mais impunidade,
gera mais reincidência de crimes praticados contra crianças e
adolescentes.

Um levantamento dos grupos da área da criança e do adolescente
identificaram, só na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 1.248
processos relacionados com crimes de exploração e violência sexual
contra crianças e adolescentes praticamente parados. Então, é
preciso que o Tribunal de Justiça transforme, especialize ou crie uma
Vara exatamente para julgar esses crimes. O projeto de lei de
organização e divisão judiciária está em tramitação nesta Assembléia.
A nossa expectativa é que ele estabeleça a criação dessa Vara. Já
apresentei emenda, a qual discutirei na Assembléia, e quero vê-la
aprovada. Sinceramente, não acredito que seja problema de recurso
do Tribunal de Justiça, até porque outros gastos de valores muito
superiores estão em via de serem efetuados pelo Tribunal. Não
acredito que o problema seja financeiro nem orçamentário, com todo o
respeito que merecem os dignos representantes do Tribunal de
Justiça. Trata-se de uma questão de convencimento. Já tivemos
várias audiências no Tribunal de Justiça e já apresentamos essa
proposta. O Tribunal pode tomar essa medida por resolução interna,
por meio de seu Presidente, que é uma pessoa honrada, séria.

Faço, da tribuna desta Casa, mais uma vez, um apelo ao Presidente
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do Tribunal de Justiça para que destine uma Vara já existente ou crie
uma Vara especializada para julgar esses crimes cometidos contra
crianças e adolescentes. Isso pode ser mais um reforço para julgar e
punir exemplarmente aqueles indivíduos, aquelas redes que ainda
sujeitam milhares de crianças pobres deste Estado e deste país a
praticar, a comercializar seu corpo como meio de vida. Isso torna
indigno o nosso Estado. Não podemos aceitar nem conviver com
situações como essas, em que meninas vendem seu corpo por
R$0,50 ou por R$1,99, à beira das nossas rodovias federais e
estaduais. E quem estimula, quem está por trás dessas redes, quem
pratica esse tipo de crime hoje fica escondido sob o manto da
impunidade.

Na condição de coordenador da Frente Parlamentar da Criança e do
Adolescente desta Assembléia, reitero aqui, em primeiro lugar, o
alerta que já foi feito sob a forma de requerimento, da Comissão de
Participação Popular, aos gestores estaduais sobre a baixa execução
orçamentária de importantes programas vinculados a essa área no
Estado de Minas Gerais. Chama-me particularmente a atenção a não-
execução orçamentária até hoje do Programa Especial de
Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual e a baixa execução
orçamentária da ampliação do tempo escolar, um com zero por cento
e o outro com 0,97%. Tenho a certeza absoluta de que o Governador
ainda não tem acesso a esses dados. Quando tiver, e acho que o terá
a partir dessa denúncia que fazemos na Assembléia, vai tomar as
providências necessárias, porque sei que o trabalho infantil e a
exploração sexual fazem parte da preocupação ética e política do seu
governo. Temos de mudar, em curto prazo, essa situação.

Reitero aqui, também, solicitação anterior feita ao Presidente do
Tribunal de Justiça, para que especialize o crime e crie uma vara
específica para julgar crimes cometidos contra crianças e
adolescentes. Repito aqui o número 0800 31 1119, para que todo
cidadão que saiba, identifique ou tenha notícia de exploração sexual
cometida contra criança ou adolescente faça sua denúncia, porque
essa é uma causa de todos nós. O sigilo é preservado, e a pessoa
pode fazer a denúncia sem medo, para que possamos combater,
erradicar, de maneira muito decisiva, esse tipo de crime que não é - e
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não pode ser - colocado na agenda de Minas Gerais. Minas Gerais
tem de ter uma ação exemplar, até porque sua malha rodoviária
federal é a mais extensa do País e aqui se concentra o maior número
de pontos propícios a esse tipo de atividade.

Então, Sr. Presidente, penso que a Assembléia, tão presente na luta
em defesa dos direitos da criança e do adolescente, não poderia ficar
omissa nem calada diante de uma notícia que atinge todos os
mineiros e mineiras de responsabilidade, que têm respeito pelas
crianças de nosso Estado. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde a todos e a todas. Mais uma
vez ocupo esta tribuna para mostrar minha indignação, até mesmo por
sentir o clamor de toda a população de Minas Gerais em relação às
altas tarifas da conta de energia elétrica da Cemig, uma das mais
altas do País. Se for considerada a energia cobrada das residências,
com ICMS acima de 90kW, aqui em Minas a energia elétrica é a mais
cara de todos os Estados da Federação. Recentemente, estivemos
em Brasília, aprovamos diversos requerimentos aqui, nesta
Assembléia, o Deputado Federal Elismar Prado também, e estamos
com uma campanha permanente nas ruas em todo o Estado de Minas
Gerais com vários objetivos. Um deles é sensibilizar o governo para
diminuir a carga tributária, que, com todos os encargos, chega a
62,5% do total de uma conta de energia elétrica. O ICMS cobrado no
Estado de Minas Gerais é o mais caro do Brasil: 30%, mais a
cobrança por dentro, chega a 47%.

Também nos mobilizamos para que a Agência Nacional de Energia
Elétrica negue futuros reajustes à Cemig. Se fizermos uma análise
dos dados dos últimos anos, verificaremos aumentos totalmente
absurdos, fora da realidade, muito acima de qualquer índice e da
inflação. Nos últimos 10 anos, a conta de energia elétrica da Cemig
subiu quase 500%. Uma conta residencial de R$50,00, em 2000,
passou a quase R$100,00; praticamente dobrou. Em 2003, essa conta
foi para R$65,00; em 2004, para R$74,00; em 2005, para R$88,00;
em 2006, para R$93,00; e agora, em 2007, para quase R$100,00. A
população não agüenta mais tanto reajuste. Só neste governo, os
reajustes foram de mais de 100%.
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Hoje o que mais pesa no orçamento familiar é a conta de energia
elétrica da Cemig, que praticamente detém o monopólio em Minas,
porque controla mais de 96%. Esse é o grande problema. Como
empresa única, cobra o preço que quer, e seus lucros são fabulosos.
Está em todos os jornais e foi manchete do jornal “Estado de Minas”,
no dia 10/5/2007: “Lucro da Cemig cresce e atinge
R$406.600.000,00”. Isso, em três meses, no trimestre. Fechará o ano
com um faturamento de aproximadamente R$3.000.000.000,00. Nada
justifica uma empresa de caráter público aumentar o valor da conta de
energia elétrica de forma desproporcional, prejudicando e constituindo
um dos maiores problemas no orçamento doméstico. E detém o
monopólio.

De março de 2003 a abril de 2007, a conta de energia para as
residências subiu 98,8% - praticamente dobrou. Enquanto isso, a
inflação foi de apenas 29,13%, segundo o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor - INPC -, medido pelo IBGE.

Nos índices que passarei não está computado o ICMS, que, em
nosso Estado, é o mais alto de todos os Estados da Federação. A
energia em Minas é 17% mais cara que na Bahia; 30% mais cara que
no Ceará; 31% mais cara que no Espírito Santo; 38% mais cara que
em Goiás; 73% mais cara que em Brasília; 48% mais cara que no Rio
Grande do Sul; 76% mais cara que em São Paulo - a Eletropaulo -,
que abaixou em 12% o valor da conta de energia elétrica; e 107%
mais cara que no Amapá. Esse percentual é referente apenas à tarifa
residencial de distribuição de energia, sem contar os impostos e os
encargos. Se considerarmos os impostos e os encargos, o índice
aumenta muito.

Para este ano, a Cemig pediu um reajuste de 20,88%, um dos
maiores solicitados pelas companhias de energia elétrica do Brasil. A
Aneel autorizou um reajuste de 6,5% para as residências. A Cemig
não ficou satisfeita e entrou com um recurso junto à Aneel. Esse
recurso pode ser julgado até abril do ano que vem. Praticamente, não
há mais possibilidade de haver aumento neste ano. Mas, se esse
recurso for acatado, no ano que vem haverá revisão, por coincidência,
na data da revisão tarifária, que acontece de cinco em cinco anos. Na
última revisão, houve aumento de mais de 30%.
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Então qual é a nossa briga? Impedir que esse recurso seja acatado,
fazer uma grande mobilização, sensibilizar os membros, os Diretores
e os Conselheiros da Aneel para negarem o recurso da Cemig.

O Deputado Federal Elismar Prado já aprovou um requerimento
solicitando auditoria nos últimos reajustes, combinando-a com toda a
mobilização popular e a possibilidade concreta e real de baixar o valor
da conta de energia elétrica em abril do ano que vem. Para isso
acontecer, é fundamental que a Aneel negue esse recurso solicitado
pela Cemig. Aliás, eu e o Deputado Federal Elismar Prado, membros
da Comissão de Assuntos Municipais, estivemos em Brasília e
fizemos essa solicitação para que a Aneel negue esse recurso
impetrado pela Cemig. Além disso, dissemos que no ano que vem nos
mobilizaremos, pressionaremos e sensibilizaremos toda a população
para que haja clamor público e redução do valor da tarifa de energia
elétrica da Cemig.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Weliton
Prado, será um aparte muito breve. Percebemos que V. Exa. é um
Deputado estudioso e tem promovido uma grande campanha com o
intuito de diminuir os aumentos tarifários da Cemig. Gostaria de
lembrar-lhe que a energia gera custo. É importante termos isso em
mente. A Cemig é a melhor empresa de energia do País; aliás, é a
melhor porque é a que mais investe. É preciso investir em tecnologia e
operacionalidade. Tudo isso gera custo. Nada disso cai do céu nem
brota do ar. É preciso ter em mente os dois lados da balança. Se, por
um lado, cobra talvez a maior tarifa de energia, como V. Exa. diz,
indiscutivelmente é a que mais investe em tecnologia e no aumento da
sua capacidade produtiva. Isso é fundamental. Precisamos ter isso em
mente, pois são os custos operacionais da empresa.

Deputado Weliton Prado, parabéns por sua luta e por estar sempre
atento. Todavia, precisa ter em mente que custos existem e, se
amanhã a Cemig começar a diminuir a sua tarifa, a dar isenções e a
fazer o que todos desejamos, certamente alguém terá de pagar por
isso, com uma tarifa muito aumentada. Precisamos ter sempre em
mente a razão desses custos para depois discutirmos se é possível ou
não uma diminuição. Obrigado pelo aparte.

O Deputado Weliton Prado - Deputado Lafayette de Andrada,
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compreendemos. Todavia, o valor da energia cobrada em Minas
Gerais realmente está muito fora da realidade dos outros Estados da
Federação. Há servidores públicos, professores, com os menores
salários de todo o Estado, que, às vezes, contraem empréstimo
bancário para pagar uma conta de energia elétrica da Cemig. Isso
ocorre em todas as cidades do Estado.

Tenho aqui uma entrevista do dia 9/6/2006 do finado D. Luciano
Mendes, que foi Presidente da CNBB e certamente um dos religiosos
mais respeitados do nosso país, solicitando uma revisão humanitária
da conta de luz. No jornal do Sindieletro, formularam-lhe algumas
perguntas. (- Lê:)

“O que o senhor tem ouvido da comunidade sobre as tarifas de
energia elétrica?”. D. Luciano Mendes respondeu: “Temos encontrado
muito sofrimento. As contas são muito elevadas e não se trata mais de
ter água quente para o banho, mas de poder acender algumas luzes
para enfrentar a noite, os idosos para tomarem um remédio e as mães
para amamentarem o filho. Muitas pessoas não têm emprego ou
renda; não dá nem para se alimentarem. O desconforto é ter na conta
de luz o maior problema do desequilíbrio do orçamento doméstico.
Muitas pessoas pedem orientação técnica da Cemig para reduzir o
consumo sem perder o direito à energia e não são atendidas”.

“Além dos artigos e entrevistas, o senhor tem usado outros
instrumentos em defesa da redução da tarifa?” D. Luciano respondeu:
“Há quatro meses levei para o Presidente da Cemig, em Belo
Horizonte, uma caixa com contas que as pessoas me trazem,
mostrando os valores anteriores e os atuais. Também propus que a
empresa garantisse aos pobres com consumo de até 100mW por mês
a gratuidade da energia, como já é feito em Curitiba, no Paraná, e
fiquei na expectativa. O gás faz falta em casa, mas para a energia não
tem alternativa.

Infelizmente, não há resposta à população, e me pergunto quem vai
falar por ela, já que os pobres não vão até a direção da Cemig. Aí,
gostaria de falar diretamente com o Sr. Governador, pedindo para
rever a tarifa de energia para essas pessoas, que devem ser
subsidiadas ou beneficiadas pela revisão desse custo”.

Vem uma outra pergunta a D. Luciano: “O que gera essa distorção
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nas tarifas praticadas em Minas Gerais?”. D. Luciano respondeu: “Há
o desequilíbrio entre os preços para uma residência e uma empresa.
Em Minas, na área industrial, numa grande empresa ou numa
indústria, a cobrança de ICMS é de 18% do valor da conta, enquanto
que, no residencial, é de 30%. Em outras empresas, como a Light, o
cálculo é o contrário, favorecendo o consumidor residencial. Com essa
diferença, é o pequeno consumidor que subsidia o grande. Outro
problema é que o lucro extra, uma soma considerável, deveria ser
reinvestido no atendimento à população, mas é repassado para os
investidores, que têm retorno maior do que se esperava, e muitos
deles são representantes de empresas que não são brasileiras. O
parcelamento da conta para que a família continue com a concessão
da luz também é dramático e, em função dos juros, pode se tornar
uma extorsão”.

Estou me referindo a uma entrevista que D. Luciano deu em 2006.
Hoje, os lucros da Cemig aumentaram muito. Como disse, ela dever
fechar o ano com um faturamento acima de R$3.000.000.000,00.

Prosseguindo, perguntaram-lhe: “O que poderia ser feito para tornar
esse cálculo mais justo?”. D. Luciano respondeu: “Proponho que a
Cemig se reúna com pessoas que tenham preocupação com a tarifa,
como os sindicatos, e faça uma parada técnica para rever o custo
ideal da energia. Os aumentos estão muito acima da inflação medida,
com números fortes em relação ao poder aquisitivo do povo e aos
salários. O dinheiro extra arrecadado sai praticamente extorquido do
necessário para a sobrevivência do povo. Disponho a conversar com
outras autoridades para pedir uma revisão humanitária para enfrentar
essa questão no Estado”.

Infelizmente, o meu tempo está terminando. Já vim várias vezes à
tribuna, e, em todas elas, o tempo é insuficiente para ler toda a
entrevista. Na minha próxima vinda à Tribuna, quero trazer essa
entrevista que o finado D. Luciano, ex-Presidente da Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil, deu ao Sindieletro, defendendo uma
decisão humanitária da conta de luz.

Aproveito o último minuto que me resta nesta tribuna para uma
convocação. O Vereador Aniceto Ferreira convoca toda a população
para um debate que será realizado na terça-feira, na Câmara
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Municipal de Uberlândia, com os representantes de vários setores,
para discutir a questão da energia elétrica, dos contratos com os
trabalhadores, principalmente os valores cobrados à população. É
muito importante a população e as entidades estarem presentes.
Queremos, inclusive, realizar debates como esse em todas as regiões
do Estado de Minas Gerais.

Já apresentamos requerimento nesta Casa, solicitando que a Aneel
negue o recurso impetrado pela Cemig. O Deputado Federal Elismar
Prado já pediu, e já está acontecendo uma auditoria nos últimos
reajustes concedidos pela Cemig e autorizados pela Aneel.

Não pararemos com essa luta, pois o povo não suporta pagar
valores tão altos como esses. A nossa energia é a mais cara do Brasil.

Se formos pensar, o valor da conta de água da Copasa é muito alto
também. Sempre digo que é água a preço de vinho. Travaremos,
então, essa batalha. Muito obrigado.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, estamos aqui, hoje,
para fazer um reforço na convocação que já fizemos em relação a um
encontro a ser realizado, na manhã desta sexta-feira, em Teófilo
Otôni, a partir das 8h30min, no Clube Palmeiras, a fim de discutir com
os nossos Prefeitos, com os Vereadores, com as lideranças, com os
estudantes, com as pessoas da nossa comunidade a legislação de
que estamos tratando nesta Assembléia e que deve ser votada nos
próximos dias: o ICMS Solidário.

Vale ressaltar que esse assunto merece atenção especial de todos
os Prefeitos e Vereadores, de todas as lideranças comunitárias, de
todos os estudantes, enfim, das pessoas que se interessam pela vida
do Norte e pelo Nordeste de Minas.

É importantíssimo que essa reunião esteja repleta de pessoas, que
conhecerão o projeto do ICMS Solidário, o qual aumentará a
arrecadação de todos os Municípios das regiões Nordeste e Norte de
Minas, bem como de outras regiões do Estado.

Nossa preocupação, Sr. Presidente, ocorre porque o Triângulo, em
que um grande número de cidades perde recursos, assim como o Sul
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de Minas, onde alguns Municípios também perdem, já estão se
mobilizando e convocando Deputados que porventura tiveram cerca
de 100 votos aqui, 50 ali, 20 acolá, para pressioná-los a deter a
aprovação dessa matéria, que ampliará a receita de 762 municípios
de Minas Gerais. Esse é um projeto muito importante. Trata-se de
uma adequação da Lei Robin Hood, e esse percentual, que estava
sendo agregado ao VAF, pode ser redistribuído perfeitamente às
regiões mais pobres do Estado, para fazer justiça tributária e melhorar
a qualidade de vida de nosso cidadão.

Nossa pobreza indica que precisamos lutar para fazer também uma
mobilização, diferente da realizada no Triângulo e no Sul de Minas, ou
seja, a favor do projeto, convidando cada Deputado e Deputada que
ajudamos a eleger em nossa região, com o objetivo de reforçar a luta
que a Assembléia, por maioria de seus membros, está fazendo com o
objetivo de distribuir melhor o ICMS destinado às Prefeituras de Minas
Gerais.

O momento é muito importante. Temos de tomar conhecimento real
acerca do que está ocorrendo, para dar suporte à Assembléia quando
da votação que faremos nos próximos dias.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Agradeço-lhe o aparte e o
cumprimento pelo assunto que traz hoje a esta tribuna, o qual é muito
importante para todos nós. Informo, com grande satisfação, que
estarei amanhã em Teófilo Otôni, coordenando trabalhos para essa
região.

Queria agradecer-lhe o tempo que me concedeu - eu já o havia
solicitado a V. Exa. - para comunicar a todos os presentes que, na
segunda-feira, o Presidente da Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho,
receberá, juntamente com outros Deputados que puderem
comparecer à sala da Presidência, às 9 horas, uma caravana nacional
em defesa do Rio São Francisco contra a transposição e por uma
nova estratégia de desenvolvimento para o semi-árido brasileiro.

Esse projeto, que é bastante polêmico, está adormecido, mas o
governo federal, a todo o custo e de maneira bastante atabalhoada,
sem participação de todos, pretende implantá-lo. Essa caravana é
formada por técnicos de todos os Estados envolvidos. Faremos
debate em cada Estado, nas universidades e nas Câmaras
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Municipais. Nós nos reuniremos também nas Assembléias
Legislativas e faremos visita ao governo do Estado, com o objetivo de
solicitar que este abra, mais uma vez, o debate sobre esse importante
tema.

Essa caravana percorrerá todos os Estados brasileiros envolvidos,
até o dia 1º/9/2007, e estará em Belo Horizonte, no dia 20/8/2007,
fazendo uma visita ao Governador, às universidades e a esta
Assembléia. Gostaria de agradecer-lhe o aparte e pedir a presença,
nesse encontro, de todos os Deputados que possam fazê-lo, às 9
horas, a fim de que possamos participar ativamente desse movimento,
que se inicia em Minas Gerais, onde nasce o São Francisco.
Obrigado, Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço o aparte do nobre Deputado
Fábio Avelar e ressalto sua participação e ajuda na instalação da
Copanor em Teófilo Otôni, a Copasinha, que o Governador anunciou
na última sexta-feira, a qual resolverá grande parte de nossos
problemas ao oferecer água e esgoto sanitários tratados a um custo
de 35% do que a Copasa cobra em cidades maiores. Agradeço a V.
Exa. Será uma felicidade contarmos com a sua presença quando da
reunião do ICMS Solidário.

Renovo o apelo por essa região, na qual V. Exa. e o nobre
Presidente têm votação expressiva. Que todos nos mobilizemos,
lembrando que o Triângulo e o Sul já se reuniram e pressionaram até
Deputados que tiveram apenas 10 votos ou 15 votos em cada cidade.

Lembramos ainda aos Prefeitos, aos Vereadores, às lideranças
comunitárias, aos Presidentes de clubes, às entidades e às
associações, especialmente as comerciais e empresariais, que,
juntos, podemos mobilizar-nos e fazer com que cada Deputado que
recebeu voto em nossas cidades tenha o compromisso de reduzir a
desigualdade social, melhorar o desempenho da nossa máquina
pública municipal, para, de fato, reduzir a estagnação econômica em
que vivemos, melhorando sobretudo a questão da miséria social na
região.

Faço um agradecimento antecipado àqueles que comparecerem.
Esperamos muito de V. Exas., independentemente de partido político.
A região está com sérios problemas de arrecadação e administração
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nas Prefeituras Municipais. Agora que foi aprovado pelo Congresso
Nacional o percentual de 1% sobre o FPM, esperamos que no ano
que vem haja um acréscimo no ICMS a ser repassado pelo Estado às
Prefeituras de Teófilo Otôni, Poté, Ladainha e Malacacheta.
  Portanto, companheiros dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha e
do Norte de Minas, estejam todos em Teófilo Otôni às 8h30min desta
sexta-feira, no Clube Palmeiras, para que possamos discutir e reforçar
a nossa luta a favor da redistribuição de ICMS para os Municípios
mais pobres do Estado. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei nº 878/2007 ao Projeto de Lei
nº 430/2007, ambos do Deputado Leonardo Moreira, por guardarem
semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 16 de agosto de 2007.
José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 981 e 982/2007, da Comissão de Segurança
Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Saúde - aprovação, na 7ª Reunião Extraordinária, em 14/8/2007, dos
Projetos de Lei nºs 656/2007, do Deputado Célio Moreira, 1.223/2007,
da Deputada Elisa Costa, 1.251/2007, do Deputado Carlos Mosconi, e
1.298/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, e dos
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Requerimentos nºs 858 e 859/2007, do Deputado Deiró Marra; de
Segurança Pública - aprovação, na 5ª Reunião Extraordinária, em
14/8/2007, do Requerimento nº 917/2007, do Deputado Deiró Marra;
de Administração Pública - aprovação, na 12ª Reunião Extraordinária,
em 14/8/2007, dos Requerimentos nºs 918 a 921/2007, do Deputado
Jayro Lessa, e rejeição, na mesma reunião, do Requerimento nº
933/2007, da Comissão de Fiscalização Financeira; de Transporte -
aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 14/8/2007, do Projeto de Lei
nº 1.226/2007, do Deputado Tiago Ulisses, e dos Requerimentos nºs
884, 885 e 930/2007, do Deputado Carlin Moura; de Cultura -
aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 14/8/2007, do Requerimento
nº 948/2007, da Deputada Gláucia Brandão; e de Fiscalização
Financeira - aprovação, na 14ª Reunião Extraordinária, em 14/8/2007,
do Requerimento nº 924/2007, do Deputado Sávio Souza Cruz
(Ciente. Publique-se.).

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

do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado André Quintão solicitando o desarquivamento do Projeto de
Lei nº 3.708/2006 e, nos termos do inciso XVI do art. 232 do
Regimento Interno, requerimento do Dalmo Ribeiro Silva solicitando a
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 1.280/2007.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Domingos Sávio solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas que nos acompanham na Casa do povo mineiro ou pela TV
Assembléia, antes de abordar um assunto extremamente relevante
sobre a saúde pública, não posso deixar de tecer alguns comentários
a respeito da Cemig. Claro que todos nós desejamos e devemos nos
empenhar para que as tarifas sejam as mais reduzidas possível.
Nesse campo, também temos o sentimento de que as tarifas de
energia elétrica precisam ser tratadas com todo o cuidado, buscando-
se a sua redução.

É bom lembrar - e isso não foi dito com a devida clareza - que quem
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estabelece, em última instância, qual é a tarifa que pode ou não ser
praticada é a Agência Nacional de Energia Elétrica, uma agência
ligada ao governo federal, que tem o dever de analisar todas as
planilhas de custo de todas as concessionárias em todos os Estados
da Federação. Portanto, não é diferente em Minas Gerais, ou seja, é a
Agência Nacional que determina o preço que pode ou não ser
cobrado.

Também não foi dito que, a partir do governo Aécio Neves, a Cemig,
além de ser mais bem gerenciada, apresentando resultado positivo,
passou a investir, pois quem não tem resultado positivo, quem está no
vermelho, ano após ano, não consegue investir. Com essa
capacidade de investimento, entre todas as empresas de energia
elétrica do País, a Cemig foi a que realizou mais investimento social.
Realizou o maior número de ligações no programa Luz para Todos,
um programa que tem a firme presença do governo do Estado, além
de uma parceria com o governo federal.

É bom lembrar que, considerando-se o custo de cada ligação em
Minas Gerais, a maior parte do volume de dinheiro aplicado para levar
energia do programa Luz para Todos à comunidade rural, à pequena
propriedade rural, para o cidadão que nunca teve energia elétrica, é
bancada pela Cemig e pelo governo do Estado. Só em Minas Gerais,
no governo Aécio Neves, já foram beneficiadas com ligações quase
200 mil famílias. Para ser mais preciso, até cerca de 15 dias - e esse
número aumenta todos os dias -, havia 186 mil ligações. Trata-se do
maior volume de investimentos de todo o País, um investimento
estritamente social, feito pelo governo de Minas Gerais, com o apoio
do governo federal.

Todavia, há uma preocupação desde o ano passado, quando
terminou a vigência do primeiro convênio, previsto para ter vigência
até o final do primeiro mandato do Presidente Lula e do Governador
Aécio Neves. Mas, desde o ano passado, tendo sido reeleitos Aécio e
Lula, o governo de Minas continuou fazendo as ligações, pois o povo
que vive na zona rural, o cidadão que precisa da energia elétrica não
quer saber se terminou o convênio ou não. Ele quer a energia elétrica.

O Deputado Getúlio Neiva vem acompanhando isso de perto. Aliás,
ele é um profundo conhecedor dessa matéria, até porque já foi
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Prefeito de Teófilo Otôni e participou, comigo e com outros colegas,
de uma audiência em Araçuaí, onde um povo sofrido espera por
energia elétrica a vida toda, mas nunca tiveram essa oportunidade.
Inúmeras famílias sofrem as dificuldades de não ter energia elétrica.
Naquela ocasião, testemunhamos o governo de Minas pedir ao
governo federal que assinasse um novo contrato para o programa Luz
para Todos continuar. Não faz muito tempo, o Presidente Lula esteve
em Belo Horizonte, durante as inaugurações da Antônio Carlos, e
anunciou, de público, que isso estava autorizado, que o programa Luz
para Todos não pararia. Pelo menos até ontem, de acordo com as
informações que temos, o governo federal ainda não havia autorizado
a assinatura de um novo contrato para continuar esse programa. Isso
é sério, porque envolve o esforço conjugado do Estado e do governo
federal. O governo do Estado continua fazendo, mas obviamente
diminuiu o ritmo, porque precisa da contrapartida do governo federal
para que o programa possa deslanchar e alcançar todas as suas
metas.

Dentro daquela linha propositiva, é preciso somar; é preciso que o
governo do Estado faça a sua parte, assim como o governo federal.
Também é urgente que se assine esse novo convênio entre o
Ministério das Minas e Energia, a Eletrobrás e a Cemig - portanto, o
governo de Minas -, para que esse programa, tão importante e que já
vem trazendo benefícios a tantas famílias, possa continuar e levar
energia elétrica a 100% dos mineiros, na zona rural.

Quero tratar de um outro assunto que V. Exa. domina bem, por ser
um lutador para que essa energia elétrica, de fato, chegue,
especialmente, ao Norte de Minas, à região do Jequitinhonha, que V.
Exa. conhece tão bem e que ainda precisa de muitos investimentos.

Ainda gostaria de abordar um outro assunto que V. Exa. também já
tratou e que diz respeito à seara municipal, porque sei que, em Teófilo
Otôni, há um verdadeiro caos na saúde. Pelo menos foi isso o que nos
informou a Comissão de Saúde desta Casa, que lá esteve para tratar
da questão da saúde pública naquele Município.

Também vivemos dificuldades muito graves na saúde pública de
Divinópolis. É extremamente importante que essa crise seja
enfrentada por todas as partes envolvidas, ou seja, pelas três esferas
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de governo - federal, estadual e municipal -, até porque, em
Divinópolis, temos de nos preocupar com a saúde do divinopolitano e
com a saúde da população das cidades vizinhas, já que Divinópolis foi
referenciada para oferecer tratamento a essa população também. É
preciso destacar que não se trata de nenhum favor, já que o SUS
funciona exatamente assim. Quando uma cidade é considerada
referência, o dinheiro para tratar, por exemplo, do câncer de um
paciente de Divinópolis vai para Divinópolis, assim como o dinheiro
para tratar dos pacientes de Nova Serrana, Santo Antônio do Monte,
Bom Despacho, Luz, e das demais cidades do Centro-Oeste mineiro,
também vai para Divinópolis, na medida em que cada Prefeitura
referencia, ou seja, informa que pretende levar os seus pacientes para
serem tratados lá, em Divinópolis.

Quando era Vereador em Divinópolis, começamos esse trabalho,
que foi fruto do esforço não apenas de órgãos e entidades públicas.
Lembro-me de que o Dr. Ronei Quirino, na Câmara de Divinópolis,
lançou, de maneira pública e pela primeira vez, a idéia de construir um
hospital especializado em câncer, em Divinópolis, para atender a todo
o Centro-Oeste. Obviamente, abraçamos essa causa desde o primeiro
dia. Quis o destino que eu tivesse a felicidade de vir a ser Prefeito de
Divinópolis, e, obviamente, arregaçamos as mangas e, juntos,
abraçamos essa causa, ao lado da sociedade civil.

Gostaria de destacar o empenho do povo não só de Divinópolis mas
também de toda a região Centro-Oeste mineira, liderados pela
Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste Mineiro - Acom -,
que fez um trabalho maravilhoso. Com esforços e gestos permanentes
de solidariedade, foi erguida uma das mais belas e bem estruturadas
obras, o hospital do Câncer do Centro-Oeste mineiro. Hospital esse
que conta com uma casa de apoio para o paciente de câncer e seus
familiares, que ali permanecem até o final do tratamento, às vezes
longo, de quimioterapia e radioterapia, para que não haja necessidade
de se deslocarem diariamente de suas cidades de origem. Lá, eles
são hospedados e acolhidos com dignidade, respeito e atendimento
adequado. Tudo isso foi feito envolvendo o poder público e a
sociedade civil.

Nos últimos meses, especialmente nos últimos dias, vivemos uma
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situação lastimável, visto que um hospital como esse, bem construído
e equipado, com um corpo clínico fantástico, tem, sistematicamente,
visto serem negados os pedidos feitos pelos pacientes à Secretaria
Municipal de Saúde, para a autorização de guias de tratamento de
radioterapia e quimioterapia, sob a alegação de que o teto já estourou.
Venho trabalhando, regularmente, para que isso não aconteça, mas,
infelizmente, temos percebido que algumas partes da engrenagem
não estão funcionando bem.

Para que aqueles que me acompanham entendam melhor o que
quero dizer, devo ressaltar que, desde o ano passado, venho lutando
para que esse tipo de situação não aconteça. Aliás, marquei várias
reuniões com a Secretaria de Estado de Saúde, tendo comparecido
acompanhado do Secretário Municipal de Saúde de Divinópolis, dos
dirigentes do Hospital do Câncer e do Hospital São João de Deus, e
dos dirigentes da Acom.

Já no ano passado, o Secretário de Estado Marcus Pestana
afirmava, de maneira clara e categórica, que a Prefeitura de
Divinópolis podia autorizar todo tratamento de câncer que fosse
justificado, para quimioterapia e radioterapia. Porque, mesmo
extrapolando o teto previsto no planejamento e na pactuação
integrada para Divinópolis, havia uma portaria da Secretaria de Estado
e uma decisão do Governador Aécio Neves de que todo tratamento
que excedesse aquele teto seria pago pelo governo do Estado.
Portanto o Município foi avisado que podia autorizar, mas,
sistematicamente, continuou colocando dificuldades, sob a alegação
de que o Estado só paga, se o Município comprovar que gastou
efetivamente o teto da plena. O teto da plena é o dinheiro para todos
os procedimentos de saúde que o SUS deposita no fundo municipal
todo mês. No caso de Divinópolis, que atende a uma região ampla, o
volume é da ordem de R$2.000.000,00 por mês, ou seja,
R$24.000.000,00 por ano. Trata-se de uma cifra considerável.
Obviamente, em alguns casos, como o câncer, está previsto algo em
torno de R$350.000,00. Se esse valor for extrapolado e forem gastos
R$600.000,00, por exemplo, o Estado complementará os
R$250.000,00 gastos a mais. Portanto fiquei aliviado. Mas o
Secretário Municipal começou a dizer que o Município não estava
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conseguindo comprovar que gastou os R$2.000.000,00 com saúde
pública. E o Município, além do dinheiro que recebe do SUS, deve
aplicar 15% da Prefeitura. Mas, além de gastar o dinheiro com saúde
pública, deve informar o SUS, sistematicamente, o que gastou. Essa é
a regra do jogo na área pública, a transparência. Isso é gestão
pública, que deve ser competente.

Na época, demos algumas sugestões ao Secretário sobre como
deveria agir. O Secretário de Estado ofereceu consultoria para auxiliar
o Município a documentar devidamente como estava gastando o
dinheiro do SUS, para daí poder receber o extrateto. Ainda assim, a
Prefeitura de Divinópolis continua insistindo em que não pode
autorizar o tratamento do câncer, porque não tem dinheiro; mesmo
havendo um extrateto liberado sem limites, que outros Municípios,
como Belo Horizonte, utilizam e recebem do Estado.

Na terça-feira, novamente fomos à Secretaria de Estado, com os
dirigentes do Hospital do Câncer de Divinópolis, e apelamos ao
Secretário para que nos ajude, porque, infelizmente, o gestor
municipal continua negando autorização de tratamento de câncer para
os pacientes de Divinópolis, Bom Despacho, Dores, Santo Antônio do
Monte, Luz, enfim, da região. E não queremos que isso ocorra, porque
se trata de uma doença que exige tratamento rápido.

O Secretário pegou uma publicação do jornal “Minas Gerais”, de
24/7/2007, em que mostra que aquilo que o Município autorizou em
março deste ano acima do teto, cerca de R$240.000,00, já tinha sido
pago ao Município de Divinópolis. Portanto provou claramente o que já
tinha dito: que era possível atender acima do teto. Ele não apenas
disse, mas provou que aquilo que o Município atendeu acima do teto
foi pago. Portanto, Deputado Getúlio, às vezes a tribuna da
Assembléia deve ser usada para fazer um alerta. Hoje, disse isso na
imprensa de Divinópolis. Com todo o respeito ao gestor municipal, que
é bem-intencionado, sem dúvida, mas está faltando competência. Há
dinheiro público para se tratar o câncer, há autorização para se tratar
e receber o adicional em seguida, mas, sistematicamente, nega-se ao
paciente a autorização para fazer a radioterapia e a quimioterapia.

Não quero, com isso, esgotar o assunto. Portanto informo também
que, nessa mesma reunião, fiz uma solicitação ao Secretário de
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Estado, que chamou prontamente o Secretário Adjunto, Dr. Antônio,
médico, profundo conhecedor do SUS.

Provavelmente, na próxima semana, faremos uma reunião técnica.
Obviamente, procuraremos contar com a presença do gestor
municipal e do representante da regional de saúde, que, aliás, estava
presente na reunião de terça-feira, como em várias outras. Mais uma
vez, ele confirmou o que o Secretário disse.

Como Deputado, tenho cobrado do Secretário Municipal mudar
alguma sistemática da burocracia municipal, para fazer com que esse
dinheiro chegue ao Município, o que, às vezes, não é tão difícil. Difícil
é ter gente competente para usá-lo adequadamente.

Sr. Presidente, em 2005, o Governador Aécio Neves visitou
Divinópolis e anunciou uma parceria do Pró-Hosp com o Hospital São
João de Deus.

O Pró-Hosp já liberou alguns milhões para o Hospital São João de
Deus e, nesta semana, liberará mais R$1.000.000,00, que serão
depositados na conta da Prefeitura, para a ampliação do número de
leitos do SUS. Trata-se, portanto, de um programa do governo do
Estado para a melhoria do atendimento da saúde no interior.

Naquela ocasião, aproveitando a visita do Governador, pedi-lhe que,
além do Pró-Hosp, celebrasse um convênio com a Prefeitura de
Divinópolis para melhorar o Pronto-Socorro e o Serviço de Referência
em Saúde Mental - Sersam. Não havia esse serviço na cidade, sendo
ali implantado, da mesma forma que o Pronto-Socorro, por mim,
quando Prefeito. E, depois disso, não recebeu nenhum investimento.
Queríamos recursos para reformar a sua estrutura.

Atendendo o nosso pedido, o Governador determinou a assinatura
de um convênio da ordem de R$1.000.000,00. Para ser bem preciso,
foram dois convênios: um de R$749.000,00, para reformar e melhor
equipar o Pronto-Socorro municipal; e outro de R$250.000,00, para
melhorar o Sersam e fazer uma pequena reforma no posto de saúde
de Santo Antônio dos Campos, antiga Ermida, distrito de Divinópolis,
que também precisava de investimentos.

Esse dinheiro foi depositado na conta da Prefeitura de Divinópolis,
no período de maio a junho de 2006, ou seja, há mais de um ano.
Está depositado, não empenhado. Mas, infelizmente, até hoje, não se
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moveu uma palha em termos de obras. O Pronto-Socorro não foi
reformado, nem o Sersam, nem o posto de saúde. O Secretário disse
que teve de mudar o projeto, portanto, sofre o paciente, que precisa
de atendimento mais qualificado. Apesar de o dinheiro poder ter sido
aplicado, a construção civil acaba tendo maior correção. E o banco
sempre faz o jogo de ganhar às custas do aplicador, oferecendo taxas
bem reduzidas, enquanto, muitas vezes, o custo da obra cresce mais.

Tenho tido muita prudência. É a primeira vez que uso esta tribuna
para falar de um grave assunto do meu Município, Divinópolis,
destacando a necessidade de se reverem os mecanismos de gestão
pública. Nunca quis falar nesses termos, para não dizerem que estou
fazendo política contra a administração municipal. Não faço isso. Mas,
se você não denuncia, continuam trabalhando mal; não atendendo o
portador de câncer, que tem o direito de ser atendido - há dinheiro
público para isso -; e reclamando do governo do Estado, como fez o
Líder do Prefeito de Divinópolis, nesta semana, na Câmara Municipal,
sem saber do que dizia ou fazendo um mero jogo político, como
entendo.

Quando se faz uma crítica com fundamentos técnicos, baseando-se
na verdade, trata-se de uma crítica saudável. E é uma crítica saudável
que dirijo ao gestor municipal, que, sabendo existir o extrateto, não
procurou adequar a sua atividade, a sua burocracia, para recebê-lo.
Ele não soube disso nesta semana, mas há um ano. O gestor, tendo o
dinheiro na conta para fazer os investimentos de saúde, há um ano,
não os faz. Portanto, isso tem de ser denunciado não como uma
política de disputa ou de perseguição, porque não é do meu estilo,
mas como uma política corajosa, clara e objetiva em defesa do
cidadão de Divinópolis e da região do Centro-Oeste mineiro, que está
sendo prejudicado injustamente. O Município da cidade vizinha manda
o paciente para ser tratado lá, e o Secretário Municipal simplesmente
informa que a cota acabou. Aí, ele manda o paciente para Belo
Horizonte, onde a cota também acabou, mas aqui o paciente será
atendido. Por quê? Porque Belo Horizonte sabe que pode receber a
extracota do câncer, o extrateto.

Divinópolis também sabe disso, só não está tendo competência para
operacionalizar a situação. Em hora nenhuma digo que há dolo ou
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má-fé, mas a incompetência é algo tão ruim na vida pública quanto as
outras coisas às quais prefiro não me referir. A incompetência também
lesa o cidadão, faz com que o dinheiro público não seja devidamente
aplicado.

Portanto, deixo o registro de que continuarei trabalhando para que
esse problema do Hospital do Câncer de Divinópolis, que é do Centro-
Oeste mineiro, cuja obra atende a milhares de pessoas e já salva
milhares de vidas, possa efetivamente atender bem - como já o faz -,
mas atender a todos. Esse problema ocorre não por culpa do hospital
ou dos médicos que lá trabalham, que são bons profissionais, mas
porque o gestor municipal nega guia de atendimento, e faz isso na
contramão da história, pois poderia receber, como recebeu algumas
vezes, o extrateto que o governo do Estado se prontificou a pagar.

Continuarei lutando até que consigamos resolver isso
definitivamente. Na semana passada, numa reunião realizada aqui,
conseguimos, em parceria com o Hospital São João de Deus, avançar
numa solução para a parte de oftalmologia. Há pouco mais de um
ano, conseguimos credenciar o Hospital São João de Deus, que
estava atendendo bem as cirurgias de catarata e os casos de
glaucoma. De repente, de alguns meses para cá, o hospital parou de
atender nesses procedimentos. Obviamente, a secretaria de Estado
reclamou e disse que só liberava o Pró-Hosp para o Hospital São
João de Deus se normalizasse o atendimento oftalmológico.

Realizamos uma reunião. A oftalmologia do Hospital São João de
Deus voltará a atender adequadamente, e o dinheiro do Pró-Hosp
será depositado nesta semana. São mais de R$1.000.000,00 e algo
em torno de trezentos e poucos mil reais por mês para reforçar a
estrutura desse importante hospital. A próxima meta: o hospital
ampliar mais 31 leitos com esse dinheiro do Pró-Hosp.

Obrigado, Sr. Presidente. Desculpe-me por ter-me alongado um
pouco. A matéria de saúde é extremamente relevante, mas foi
também relevante a sua generosidade e compreensão.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - A Presidência verifica,

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as
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reuniões especiais de segunda-feira, dia 20, às 14 e às 19 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/7/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João e Getúlio Neiva, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Getúlio Neiva, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento
da Mensagem nº 61/2007, do Governador do Estado, para a qual
designou relator, em turno único, o Deputado Getúlio Neiva. 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 Chico
Uejo, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 153/2007, no 2º
turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, a
Presidência defere o pedido de vista do Deputado Padre João. 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 1.135/2007 (relator: Deputado Chico Uejo). Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
768, 769, 777, 778, 779, 780, 781, 782 e 783/2007. 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
Vanderlei Jangrossi em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. João Machado Prata Júnior, coordenador do
Centro de Eventos ABCZ, em Uberaba, pela realização do I
Congresso Internacional de Tecnologia na Cadeia Produtiva da Cana -
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Concana -; Padre João (3) em que solicita sejarealizada audiência
pública no Município de Jaíba para discutir os problemas enfrentados
pelos agricultores familiares participantes do Projeto Jaíba; em que
solicita audiência pública da Comissão para discutir a Proposta de
Emenda à Constituição nº 23/2007; e em que solicita seja realizado
debate público ou audiência pública para discutir, avaliar e apresentar
o Plano de Safra da Agricultura Familiar 2007/2008 do Governo
Federal. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo - Antônio Carlos

Arantes.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/8/2007

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Vanderlei Jangrossi, Padre João e Antônio Carlos Arantes, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Padre João, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matérias constantes na
pauta. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição,
para a qual designou o relator citado a seguir: em turno único, Projeto
de Lei nº 1.325/2007 (Deputado Antônio Carlos Arantes). Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, no 1º turno, o Projeto
de Resolução nº 1.287/2007 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei nº 1.254/2007 (relator: Deputado Getúlio Neiva).
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Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nº 857, 868 e 886/2007. 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 Rosângela Reis,
Antônio Carlos Arantes, Padre João e Vanderlei Jangrossi em que
solicitam audiência pública da Comissão, para se debater, com
representantes de entidades que menciona, o comércio de aves vivas
no Estado, em vista do Programa de Regionalização Avícola
implantado pelo IMA, no âmbito do Plano Nacional de Sanidade
Avícola; do Deputado Antônio Carlos Arantes em que solicita
audiência pública da Comissão, para se debaterem as dificuldades
causadas ao agronegócio na região Sudoeste de Minas Gerais, em
especial as áreas atendidas pela BR-146; e do Deputado Arlen
Santiago em que solicita seja realizada audiência pública da
Comissãona cidade de Montes Claros, para se discutir a cadeia
produtiva do algodão na região Norte de Minas Gerais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico

Uejo - Padre João.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 7/8/2007
Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão, Rosângela Reis e Ana Maria Resende 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 da Deputada
Rosângela Reis, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão. A Presidente acusa o recebimento das seguintes
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proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 143 e 1.239/2007 (Deputada Gláucia Brandão);
1.231/2007 (Deputada Rosângela Reis); 1.318/2007 (Deputada Maria
Lúcia Mendonça), todos em turno único. 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 143 e 1.239/2007 (relatora: Deputada Gláucia
Brandão); 1.231/2007 (relatora: Deputada Rosângela Reis) e
1.318/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 894/2007. 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, 14 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano - Maria Lúcia

Mendonça.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/8/2007

Às 9h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo e Inácio
Franco, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Sávio Souza Cruz, Wander Borges e Weliton
Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, 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 a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Nilo Schalcher Ventura, Presidente do TRE-MG, publicada no “Diário
do Legislativo” de 19/7/2007; João Cláudio da Silva e Marcos Araújo
Barbosa, respectivamente, Presidente da Câmara Municipal e Prefeito
de Santa Juliana, solicitando apoio desta Comissão com vistas a
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assegurar a manutenção de Santa Juliana entre os Municípios
abrangidos pela Comarca de Nova Ponte. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer pela
aprovação do Projeto de Lei nº 1.324/2007com as Emendas nºs 1 a 3,
propostas pela Comissão de Constituição e Justiça, e rejeitada a
proposta de emenda do Deputado Weliton Prado (relator: Deputado
Ademir Lucas). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.270/2007 (relator:
Deputado André Quintão), que recebeu parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 899, 902 e 903/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. O Presidente recebe requerimento do
Deputado Irani Barbosa em que solicita seja realizada reunião
conjunta desta Comissão e das Comissões de Saúde e de Direitos
Humanos com a finalidade de se discutir a situação da Central de
Perícias Médicas do Fórum Lafayette. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - André Quintão -

Inácio Franco.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

8/8/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater a atuação dos
Municípios mineiros na execução dos programas PSF e Saúde em
Casa e comunica o recebimento de ofícios da Sra. Anna Bárbara de
Freitas Proietti, publicado no “Diário do Legislativo” em 3/8/2007, e do
Sr. Ricardo de Miranda Aroeira, publicado no “Diário do Legislativo”
em 3/8/2007. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei nº 1.314/2007, em turno único (Deputado Hely
Tarqüínio); 724/2007, em 1º turno (Deputado Doutor Rinaldo); e
1.319/2007, em turno único (Deputado Ruy Muniz). 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 Chico
Uejo, em que solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Secretário de Saúde para que intensifiquem campanhas junto à
população e promovam a capacitação de profissionais de saúde para
combater a hantavirose nos Municípios localizados na chapada do
Alto Paranaíba, em especial no Município de Rio Paranaíba; e Irani
Barbosa, em que solicita seja realizada renião conjunta das
Comissões de Administração Pública, Saúde e Direitos Humanos para
discutir a situação da Central de Perícias Médicas do Fórum Lafayette,
em Belo Horizonte, com os convidados que menciona. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Maria Risoneide
Negreiros de Araújo, Gerente de Atenção Primária à Saúde da SES,
que é convidada a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra ao Deputado Doutor Rinaldo, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, da convidada e do público
em geral, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, dia 14/8/2007, às 14h30min, com a finalidade de
apreciar as matérias constantes na pauta, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo - Rosângela Reis.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/8/2007
Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar, Délio Malheiros, Leonardo Moreira
e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião, 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 matéria
constante na pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a
qual designou o relator citado a seguir: no 2º turno, Projeto de Lei nº
426/2007 (Délio Malheiros). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.280/2007 na forma
do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sargento Rodrigues), e no 2º
turno, do Projeto de Lei nº 426/2007 na forma do Substitutivo nº 1
(relator: Deputado Paulo Cesar, em virtude de redistribuição). Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições da Comissão. Registra-se a paresença dos
Deputados Délio Malheiros e Leonardo Moreira. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Sargento Rodrigues, em que solicita seja agendada visita
desta Comissão ao Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes -
RCAT -, para obter informações sobre as instalações da cavalaria
bem como das condições de salubridade e segurança em que estão
sendo desenvolvidas as atividades dos policiais militares; Carlos
Pimenta, em que pleiteia seja encaminhado ao Secretário de Estado
de Defesa Social, pedido relativo às seguintes providências: apoio
financeiro para a urbanização no Bairro Cristo Rei, em Montes Claros,
no âmbito do "Semeando Paz e Dignidade"; aquisição de
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equipamentos para o projeto de revitalização do hipercentro de
Montes Claros, denominado Olho Vivo; apoio para a implantação do
trabalho com egressos do Centro do Adolescente, em parceria com a
entidade Caritas; implantação de dois núcleos dos Programas Fica
Vivo e Poupança Jovem, nos Bairros Cristo Rei, Ciro dos Anjos e
Chiquinho Guimarães; implantação do Programa Fica Vivo e Afro
Regae, no Bairro Maracanã, em Montes Claros; fortalecimento e
implementação da atuação articulada de Gepar e reforço de tropa nas
comunidades dos Bairros Cristo Rei, Ciro dos Anjos, Chiquinho
Guimarães, Santa Cecília, Renascença, Vilage do Lago II e Vila
Mauricéia; criação da Delegacia de Orientação e Proteção à Criança e
ao Adolescente em Montes Claros; ampliação da capacidade
penitenciária em construção no Município de Montes Claros;
ampliação do programa de proteção ao adolescente nos Bairros Cristo
Rei, Ciro dos Anjos e Chiquinho Guimarães; ampliação do efetivo da
Polícia Militar e de Delegados, de forma a viabilizar ação integrada
dos sistemas de Segurança Pública no Município de Montes Claros;
apoio ao setor de medidas socioeducativas com o mobiliário,
equipamentos, veículos e treinamento de equipe técnica no referido
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, 14 de agosto de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Luiz Tadeu Leite -

Délio Malheiros.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/8/2007

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Zé Maia, Jayro Lessa, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
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apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Marcos Araújo Barbosa e João Cláudio da Silva,
respectivamente Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal
de Santa Juliana, solicitando apoio a que o Município, que hoje
pertence à Comarca de Ponte Nova, não seja transferido para a
Comarca de Perdizes; e de correpondência publicada no “Diário do
Legislativo” do dia 3/8/2007: ofícios dos Srs. Onaur Ruano, Secretário
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério de
Desenvolvimento e Combate à Fome, e Paulo de Tarso Almeida
Paiva, Presidente do BDMG. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 135 e 719/2007 (Deputado Sebastião
Helvécio); 429, 496, 970 e 1.092/2007 (Deputado Agostinho Patrús
Filho); 465 e 895/2007 (Deputado Jayro Lessa); 683 e 983/2007
(Deputada Elisa Costa); 423, 610, 653 e 700/2007 (Deputado Antônio
Júlio); 136, 829 e 963/2007 (Deputado Lafayette de Andrada);
1.293/2007 (Deputado Zé Maia), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados o parecer pela aprovação, no 2º
turno, do Projeto de Lei nº 1.221/2007; e o parecer pela aprovação, no
1º turno, do Projeto de Lei nº 135/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião
Helvécio). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 700/2007, no 1º turno,
deixa de ser apreciado, em virtude de solicitação de prazo regimental
pelo relator, Deputado Antônio Júlio. Na fase de discussão dos
pareceres dos relatores, Deputados Lafayette de Andrada, que conclui
pela aprovação com a Emenda nº 5 e pela rejeição das Emendas nºs
2, 3 e 4, apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei nº 1.182/2007, e
Zé Maia, que conclui pela aprovação do parecer do Projeto de Lei nº
587/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, no 1º turno, o Presidente defere
os pedidos de vista do Deputado Antônio Júlio. O Deputado Zé Maia
se retira da reunião, e o Deputado Jayro Lessa assume a Presidência
dos trabalhos. Os Projetos de Lei nºs 963 e 970/2007 são retirados da
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pauta, por determinação do Presidente da Comissão, em virtude de
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, 14 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Jayro Lessa - Elisa

Costa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 9/8/2007

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Zé Maia e Ronaldo Magalhães (substituindo este ao
Deputado João Leite, por indicação da Liderança do BSD), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, 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 presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e
comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Rodrigo Navarro Louzada,
preso na Penitenciária Antônio Dutra Ladeira, de Ribeirão das Neves,
com relação ao seu processo; Mário Konichi Higuchi Júnior, Promotor
de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos (2); Leopoldo Portela
Júnior, Defensor Público Geral da Defensoria Pública do Estado;
Domingos Ventura de Miranda Júnior, Promotor de Justiça da
Comarca de Esmeraldas; da Sra. Maria Elisa de Souza e Silva, Chefe
de Gabinete do Reitor da UFMG (2) e desta Comissão, publicados no
“Diário do Legislativo” do dia 3/8/2007. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimentos nº 895/2007. 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 Irani
Barbosa, em que solicita realização de reunião conjunta desta
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Comissão e das de Administração Pública e de Saúde, destinada a
debater a situação da Central de Perícias Médicas do Fórum
Lafayette, nesta Capital; Durval Ângelo (5), em que solicita seja
formulado apelo à Superintendência Central de Administração de
Pessoal da Secretaria de Planejamento e Gestão com vistas à
reconsideração do pagamento a suspensão de desconto baseado em
um dispositivo da Lei Complementar nº 64/2002 na remuneração da
servidora Maria dos Santos; à realização de visitas desta Comissão à
cadeia pública de João Monlevade para obter esclarecimentos sobre
as condições da carceragem, a situação dos presos e um plano de
fuga em massa de presos, ocorrida em 30/7/2007; e ao Grupo de
Integração Social Apoio ao Portador do HIV-Aids - Grupo Vhiver -; à
participação no lançamento da Agência de Notícias dos Pobres-
Agemp -, nesta data, às 14 horas, no Município de Juiz de Fora; e seja
formulado voto de congratulações pelo lançamento dessa agência.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/8/2007
Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Neider Moreira e
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado 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
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juridicidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 994 e 1.082/2007
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e 1.129/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Neider Moreira, em virtude de
redistribuição). Após discussão e votação, é aprovado o parecer
concluindo pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 880/2007 (relator:
Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, 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 821, 1.083,
1.359, 1.384 e 1.395/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
827, 925, 1.226, este com a Emenda nº 1, e 1.333/2007 (relator:
Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 1.213/2007
(relator: Deputado Hely Tarqüínio, em virtude de redistribuição); 1.244,
1.375, este com a Emenda nº 1, e 1.379/2007 (relator: Deputado
Sebastião Costa); 1.335, 1.336, 1.339, 1.370, 1.371, 1.390 e
1.391/2007 ( relator: Deputado Neider Moreira); 1.334, 1.348, 1.351,
1.372, 1.385 e 1.393/2007 (relator: Deputado Delvito Alves); 1.353,
1.374 e 1.394/2007, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio); 1.362, 1.381, 1.382, este com a Emenda nº 1, 1.388/2007
(relator: Deputado Sargento Rodrigues); 1.373, 1.380, 1.389/2007
(relator: Deputado Gilberto Abramo). Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o parecer concluindo pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade do
Projeto de Lei nº 1.340/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio, 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, 14 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira - Sebastião Costa -

Rosângela Reis.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/8/2007
Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Carlin Moura e Gustavo Valadares, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições e tratar de assuntos de interesse da Comissão. Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado André Quintão em que solicita
pedido escrito de informação à Secretária de Estado de Planejamento,
acerca da baixa execução orçamentária das ações voltadas para
crianças e adolescentes, especialmente as ações de proteção, por
sugestão do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e
Proteção do Adolescente - Fectipa. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de agosto de 2007.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Gláucia Brandão.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/8/2007
Às 10h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Délio

Malheiros, membro da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Padre João. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, com base no
art. 120, inciso III do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater os motivos do aumento
excessivo do preço do leite longa vida e de seus derivados. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Afonso Damásio Soares e Antônio Carlos de Souza Lima Neto,
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respectivamente, Superintendente e Assessor Técnico da Faemg;
Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon Assembléia;
Wellington Silveira de Oliveira Braga, Presidente da Associação
Brasileira de Leite Longa Vida - ABLLV -; Feliciano Abreu, Diretor do
Site Mercado Mineiro, e Marcos Melo Meokarem, Coordenador
Técnico Estadual da Emater. Na condição de autor do requerimento
que deu origem ao debate, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,
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 faz a leitura
de requerimento de sua autoria em que pede seja enviado ofício à
Secretaria de Estado da Fazenda, solicitando cópia dos documentos
fiscais relativos à compra de leite efetuada pelas principais redes de
supermercados de Minas Gerais nos últimos seis meses, para que a
Comissão possa tirar conclusões sobre as margens de lucro
praticadas por este segmento do mercado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos Deputados, 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, 16 de agosto de 2007.
Carlos Pimenta, Presidente - Antônio Júlio - Célio Moreira.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/8/2007
Às 13h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Chico Uejo, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. 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 estabelecer uma agenda política e
técnica para enfrentar a crise nos setores produtivos do agronegócio
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brasileiro e mineiro e comunica o recebimento de ofício da Sra. Valéria
Simenov Thomé, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em que indica o Sr. João
Vicente Diniz, Superintentente Federal de Agricultura no Estado, para
representar o Sr. Reinhold Stephanes, Ministro desta Pasta, nesta
audiência pública. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Srs. João Vicente Diniz, Superintendente Federal do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; João Marcos
Caixeta Franco, Assessor-Técnico da Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, representando o Secretário, Sr. Gilman
Viana Rodrigues; João Roberto Puliti, Diretor-Tesoureiro da Faemg,
representando o Presidente da entidade, Roberto Simões; Ronaldo
Scucato, Presidente da Ocemg; Deputado Federal Bilac Pinto; e
Breno Pereira de Mesquita e Marcos de Abreu e Silva, Vice-
Presidente e Diretor Executivo da Faemg, respectivamente, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas 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 Chico Uejo, Vanderlei
Jangrossi e Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja enviado
ofício ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com
vistas à ampliação do prazo para pagamento da dívida rural dos
produtores mineiros e brasileiros, à adequação da taxa de juros à
realidade econômica da atividade agrícola e a que seja encaminhado
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Secretaria
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais documento
apresentado a esta Comissão pela Faemg, durante debate público
destinado a discutir a perda de renda do produtor rural; e do Deputado
Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada audiência
pública conjunta das Comissões de Política Agropecuária e
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Agroindustrial e de Segurança Pública para discutir a violência e a
insegurança a que estão submetidas as famílias rurais e as
providências necessárias para garantir a segurança pessoal e
patrimonial nas áreas rurais do Estado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Padre

João.
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
14/8/2007

Às 10h10min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Gil
Pereira, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Dinis Pinheiro. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscritada
pelo Presidente. A Presidência informa que a reunião se destina a
debater os frequentes atrasos de ônibus no Município de Sarzedo,
cancelamento de linhas e falta de linhas diretas para Belo Horizonte,
além da ausência de paradas intermediárias, e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício da Sra. Diza
Gonzaga, Presidente da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, em
que solicita apoio dos Deputados para a divulgação da “Declaração
dos Jovens pela Segurança no Trânsito”. A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Lindberg Ribeiro Garcia,
representando a Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas; Paulo Diniz, representando o Departamento de Estradas de
Rodagem; Anderson Ferreira Alves e Marcelo Pinheiro do Amaral,
Prefeitos Municipais de Mário Campos e Sarzedo; Wilson Francisco
Ferreira e Wilson Ramos de Jesus, Presidentes das Câmaras
Municipais de Mário Campos e Sarzedo, que são convidados a tomar
assento à mesa. Registra-se a presença dos Deputados Leonardo
Moreira e Gustavo Valadares, sendo que este assume a Presidência,
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após o que concede a palavra ao Deputado Dinis Pinheiro, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. A seguir, o Presidente passa a palavra aos convidados, para
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Neste momento, a Presidência
recebe requerimento s/nº do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicia o
envio das notas taquigráficas desta reunião ao Vice-Governador do
Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Inácio Franco - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 908/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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.

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 908/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Córrego das Pedras, com sede no Município
de Buritizeiro, a qual possui como finalidade essencial realizar obras e
implementar ações para melhorar a qualidade de vida da população
local.

Dessa forma, oferece proteção à saúde da família, da maternidade,
da infância e da velhice; combate a fome e a pobreza; desenvolve
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atividades nas áreas da cultura e do esporte; promove a inserção dos
seus associados no mercado de trabalho e a habilitação de pessoas
portadoras de deficiência; orienta sobre a preservação do meio
ambiente e representa a comunidade junto aos órgãos públicos e a
iniciativa privada, no atendimento de suas reivindicações.

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

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

nº 908/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.278/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Núcleo de Assistência à Criança e ao
Adolescente, com sede no Município de Contagem.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.278/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Núcleo de Assistência à Criança e ao Adolescente, que tem por
finalidade principal a defesa dos direitos das crianças e dos
adolescentes.

Para a consecução de seus objetivos, a entidade promove
atividades esportivas, recreativas, culturais e educacionais no âmbito
de projetos e programas sociais de assistência, apoio e amparo à
criança e ao adolescente. Assim, pretende dar suporte a esse
segmento nas áreas da cultura, da saúde e da educação.

Buscando soluções para os problemas dos menores desassistidos,
a instituição pesquisa e divulga estudos sobre o tema, por suas
publicações, pela rádio e por seus eventos culturais. O Núcleo
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também faz parcerias com entidades públicas e organizações sociais,
para promover a inclusão de seus assistidos no contexto social,
possibilitando-lhes acesso à cidadania.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.278/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.330/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Abrigo Antônia Duarte Caixeta, com
sede no Município de Lagamar.

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 1.330/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Abrigo Antônia Duarte Caixeta, com sede no Município de Lagamar,
o qual possui como finalidade primordial prestar assistência social às
pessoas idosas, assegurando-lhes bem-estar e o exercício pleno da
cidadania.

Para alcançar seus propósitos, a entidade mantém estabelecimento
destinado a abrigar as pessoas idosas e oferece-lhes assistência
material, moral e espiritual, visando à preservação de sua saúde física
e mental. Dessa maneira, busca a melhoria da qualidade de vida dos
seus assistidos, fortalecendo a sua auto-estima e possibilitando sua
inserção na comunidade.

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

nº 1.330/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2007.
Domingos Sávio, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 136/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
130/2003, propõe instituir nos currículos escolares da rede estadual
conteúdos de formação musical em braile.

A proposição foi primeiramente encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

A seguir, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem o objetivo de incluir, na grade

curricular da rede estadual de ensino fundamental e médio, conteúdo
relativo a formação musical. Prevê, ainda, que os estabelecimentos de
ensino destinados à educação de portadores de deficiência visual
darão especial atenção ao desenvolvimento da musicografia em
braile.

Como ressaltou a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -
dispõe que as artes integram a base curricular 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.
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Em âmbito estadual, os Conteúdos Básicos Comuns - CBCs -
orientam quanto aos tópicos referentes à música a serem abordados
em todas unidades da rede.

O ensino e a prática musicais já estão previstos na legislação
vigente, e o sucesso de sua implementação condiciona-se a uma série
de fatores, como a eficácia da gestão escolar, a participação da
comunidade e 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.

Entendemos que a inserção da musicografia em braile como recurso
pedagógico na formação musical de alunos com deficiência visual é
instrumento de inclusão estratégico, que se vale do potencial destes
para explorar a percepção auditiva, refletindo no aprimoramento de
sua capacidade cognitiva geral. Ela 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 e que o Estado tem o dever
constitucional de assegurar.

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, inclusive quanto à utilização dos recursos de informática. Os
equipamentos de informática que estão sendo instalados nas escolas,
por meio do Projeto Escolas em Rede, 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.

Reconhecemos que a musicografia em braile e recursos
complementares na área de informática não se encontram difundidos
no meio educacional como seria desejável, mas ações de inclusão
estão ganhando espaço a cada dia nos sistemas de ensino público.

Ressaltamos ainda que a LDB prevê que os sistemas de ensino
assegurarão, às unidades escolares públicas que os integram,
progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de
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gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro
público. Dessa forma, deve ser considerado o zelo pela autonomia
das unidades escolares na política educacional, que deve ser
coerente com a demanda e os direitos de alunos e professores de
cada unidade.

Por essas razões, consideramos que não é necessária lei para
incluir a musicografia em braile nos currículos do ensino fundamental
e médio.

Conclusão
Pelo exposto, somos rela rejeição do Projeto de Lei nº 136/2007.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Célio

Moreira - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 366/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei sob análise,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.008/2006,
pretende instituir a meia entrada em locais públicos de cultura, esporte
e lazer para doadores de sangue.

A proposição foi remetida à Comissão de Constituição e Justiça,
para análise preliminar, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art.102, XI, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo pretende instituir meia entrada para

doadores regulares de sangue em todos os eventos públicos de
cultura, esporte e lazer mantidos pelas entidades e pelos órgãos das
administrações direta e indireta do Estado. Entende-se por doadores
regulares aqueles registrados no Hemominas e nos bancos de sangue
dos hospitais do Estado, e serão identificados por meio de documento
expedido pela Secretaria de Estado de Saúde – SES –, órgão que
comprovará a regularidade das doações. Segundo o projeto, a meia-
entrada corresponderá a 50% do valor do ingresso cobrado, não
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havendo nenhuma restrição em relação a dia ou horário.
O objetivo do autor é incentivar a doação de sangue e, em

contrapartida, promover o acesso à cultura e ao esporte.
A despeito do parecer favorável da Comissão de Constituição e

Justiça, o projeto é controverso do ponto de vista da saúde pública.
Entendemos o objetivo do autor, que é louvável, mas faz-se
necessário tecer algumas considerações sobre a normatização da
doação de sangue no País.

Segundo o art. 197 da Constituição da República, as ações e os
serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder
público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, nos
termos da lei. O art. 199 prevê a prestação privada da assistência à
saúde no Sistema Único de Saúde - SUS - em caráter complementar,
segundo diretrizes desse sistema. Prevê, ainda, que “a lei disporá
sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos,
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de
sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de
comercialização”. Já o art. 200 da Constituição atribui ao SUS, além
de outras competências, a de controlar e fiscalizar procedimentos,
produtos e substâncias de interesse para a saúde, bem como
participar da produção de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

A Lei Orgânica da Saúde - Lei Federal nº 8.080, de 1990 -, em seu
Capítulo I (Objetivos e Atribuições), inclui no campo de atuação do
SUS a formulação e a execução da política de sangue e seus
derivados. Segundo essa mesma norma, compete à direção nacional
do sistema de saúde normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema
Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.

Seguindo os preceitos supracitados, o Ministério da Saúde iniciou
sua participação na formulação da política e na gestão da
hemoterapia nacional nos anos 1980, por meio do Programa Nacional
de Sangue e Hemoderivados - Pró-Sangue.

Atualmente, são de responsabilidade da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa -, por meio da Gerência-Geral de Sangue,
Outros Tecidos, Células e Órgãos, o gerenciamento, a formulação da
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política, a fiscalização e o controle do suprimento de sangue e
hemoderivados.

Já a prestação de serviços hemoterápicos cabe às redes públicas
estadual e municipal, complementadas pela iniciativa privada.

No âmbito do Estado, a Lei nº 13.317, de 1999, que contém o
Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, trata da questão do
sangue, dos hemocomponentes e dos hemoderivados no Título III,
Capítulo VII.

Reproduzimos, a seguir, um item da Resolução RDC nº 153/2004,
da Anvisa, que regulamenta os procedimentos de hemoterapia no
Brasil:

“B - Doação de sangue
B.1 - A doação de sangue deve ser voluntária, anônima, altruísta e

não remunerada, direta ou indiretamente. Por anonimato da doação
entende-se a garantia de que nem os receptores saibam de qual
doador veio o sangue que ele recebeu nem os doadores saibam o
nome do paciente que foi transfundido com componentes obtidos a
partir da sua doação, exceto em situações tecnicamente justificadas”.

É muito importante desenvolver na sociedade o sentimento de que
doar sangue é necessário, seguro e gratificante. Mas medidas que
trazem benefícios pessoais podem induzir pessoas inaptas para a
doação a omitir informações relevantes sobre sua própria saúde, com
vistas ao usufruto da benesse legalmente garantida.

Em reunião desta Comissão, para debater a situação dos
hemocentros de Minas Gerais, ocorrida em 5/4/2006, a Presidente do
Hemominas, Sra. Anna Bárbara de Freitas C. Proietti, enfatizou essa
posição, afirmando que o bom trabalho do hemocentro depende da
sinceridade absoluta do doador. E os relatos confirmam que,
almejando um benefício, muitas vezes o doador omite contatos com
agentes infecciosos e uso de droga injetável. Disse também que o
sangue de má qualidade traz mais malefícios do que benefícios ao
receptor e pediu explicitamente a ajuda desta Casa para a
manutenção da doação de sangue como ato gratuito e voluntário.

Por essas razões, reiteramos que o incentivo à doação de sangue
se deve pautar pela conscientização das pessoas sobre a importância
desse gesto para a vida humana. Campanhas esclarecedoras a
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respeito da simplicidade, da rapidez e da segurança do procedimento
e, sobretudo, do caráter precioso e insubstituível do sangue para o
salvamento de vidas são o melhor meio de manter e regular estoques,
garantindo o atendimento de todos.

Tendo em vista essas explanações, consideramos que a matéria em
questão não deve prosperar nesta Casa.

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

366/2007.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Rosângela

Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 423/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.781/2004,
dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos freqüentadores de
casas noturnas e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 22/3/2007, a proposição foi
distribuída, preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça,
que opinou pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a
Comissão de Segurança Pública emitiu seu parecer quanto ao mérito,
opinando pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proposição em apreço visa à adoção de mecanismos de controle

dos freqüentadores de casas noturnas, mediante o registro eletrônico
de seus documentos, bem como a constituição de listas daqueles que,
reiteradamente, promovem brigas. O mecanismo de registro de dados
da identidade e da fotografia do usuário já é utilizado por diversos
prédios públicos e privados, podendo-se citar, a título de exemplo, o
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Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. As listas dos clientes
em determinada data podem ser fornecidas a Delegado de Polícia, ao
Comandante da Polícia Militar, ao Chefe da Polícia Civil, ao Secretário
de Estado de Defesa Social, a Promotor e a qualquer autoridade
judiciária, quando solicitadas formalmente. O projeto prevê multa de
10.000 Ufemgs quando do descumprimento da exigência legal ou do
uso indevido de imagens coletadas, além das sanções de natureza
civil e penal. Tal medida objetiva a prevenção da violência e da
criminalidade em casas noturnas e estabelecimentos similares.

A Comissão de Constituição e Justiça entende que a matéria se
encontra no campo legiferante estadual e pode ser submetida à
apreciação deste Parlamento. Com o objetivo de salvaguardar e
aperfeiçoar o projeto apresentou-lhe o Substitutivo nº 1.

A Comissão do Segurança Pública opinou que se trata de medida
salutar e prima pela justeza e moderação. A medida é de fácil
aplicação pelos agentes privados atingidos pelo projeto, além de
possibilitar o chamado policiamento focalizado, que consiste na
aplicação de estratégias de ações orientadas para problemas bem
delimitados, com base em diagnósticos consistentes, planejamento e
avaliação sistemáticos e metas definidas. Com a finalidade de
aperfeiçoar mais ainda o projeto, apresentou-lhe as Emendas nºs 1 e
2.

Tendo em vista o que cumpre a esta Comissão, não existe
impedimento de ordem financeira e orçamentária à aprovação do
projeto, uma vez que sua aplicação não gera gasto para os cofres
públicos. A obrigação é atribuída ao particular, proprietário de boates
e casas noturnas. O mecanismo de registro dos dados da identidade e
da fotografia e a constituição de listas de clientes geram ônus
financeiros apenas para os mencionados estabelecimentos.

Este relator entende que o projeto aprimora de forma inequívoca a
legislação em vigor, criando instrumento eficaz para a repressão da
violência nas casas noturnas. Além do mais, reduz os casos de
tumultos e lesões corporais nesses estabelecimentos. Trata-se,
portanto, de projeto com conteúdo efetivo e socialmente adequado,
visto que não permite exagero repressivo, tratando de controles
específicos sem prejudicar as liberdades civis. Dessa forma, o projeto
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deve prosperar nesta Casa.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
423/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Segurança Pública.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Célio Moreira, relator - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 430/2007

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira e
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.430/2004, torna
obrigatória a aplicação de selo higiênico nas latas de cerveja,
refrigerantes, sucos e outros gêneros alimentícios envasados.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, a proposição foi
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que a aprovou
nos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

A matéria vem, agora, a esta Comissão, para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos dos arts. 188 e 102, XI, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela torna obrigatória a colocação de proteção nas

latas de cerveja, refrigerante, suco e outras bebidas envasadas em
latas de alumínio. A referida proteção, definida como “selo higiênico”,
consiste na aplicação de fina folha de alumínio sobre a tampa do
recipiente, de forma a cobrir a área de serviço e também a que fica em
contato com a boca do consumidor, nos casos em que se ingere a
bebida diretamente da lata.

A proposição prevê, ainda, multa para o descumprimento da lei, bem
como prazos para a implementação da medida pela indústria e
regulamentação da matéria pelo Poder Executivo.

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a matéria e
apresentou substitutivo para adequá-la formalmente.
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Sabe-se que as indústrias cumprem regularmente as normas da
vigilância sanitária no que diz respeito à produção e ao envasamento
de bebidas, seguindo as diretrizes do órgão incumbido de normatizar
a matéria, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa .

Analisamos a resolução mais recente da Anvisa - a RDC nº 20, de
22/3/2007, que aprova o Regulamento Técnico sobre Disposições
para Embalagens, Revestimentos, Utensílios, Tampas e
Equipamentos Metálicos em Contato com Alimentos - e nela não
encontramos nenhum dispositivo que obrigue a aposição de proteção
individual externa em latas de alumínio para bebidas.

Sabemos que esse assunto tem sido muito discutido na Internet, em
várias outras Casas Legislativas Estaduais e também no Congresso
Nacional e que ainda não se chegou a um amplo consenso. Há
grupos que defendem o uso do lacre e outros que o condenam. Para
estes, o aumento de custos e também o possível impacto ambiental a
ser causado pelo descarte de um apêndice da latinha, que dificilmente
seria reciclado, seriam argumentos contrários à implementação da
medida; entretanto, sabemos que a maioria dos estabelecimentos
comerciais não armazena as latas em condições ideais de higiene.
Por outro lado, é largamente difundido na sociedade brasileira o hábito
de ingerir o produto diretamente da lata, especialmente no caso da
cerveja.

Certamente, pela precariedade do armazenamento e também pela
impossibilidade de sempre se higienizar a lata imediatamente antes do
consumo direto, entendemos que a medida é protetiva da saúde,
devendo ser adotada no Estado.

O autor do projeto menciona, na justificação, pesquisa feita pelo
Instituto de Ciências Biomédicas da USP que encontrou, em cada 100
latas de alumínio de refrigerantes e cerveja coletadas em bares,
restaurantes e supermercados, cerca de 40 unidades com fungos e
bactérias que podem ser prejudiciais à saúde. Assim sendo, apesar de
o tema ainda suscitar discussões, entendemos que esta Comissão, na
sua missão precípua de avaliar o mérito da questão, deve priorizar
sempre o cuidado com a proteção e a promoção da saúde do povo
mineiro, conforme preceituam as Constituições Federal e Estadual e a
Lei Orgânica da Saúde - Lei Federal nº 8.080, de 19/9/90. Além disso,
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o parágrafo único do art. 8º do Código de Saúde de Minas Gerais - Lei
nº 13.317, de 24/9/99 - prevê a priorização do caráter preventivo nas
atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde.

Os aperfeiçoamentos formais propostos no substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça promovem a adequação necessária ao
correto encaminhamento da proposição; por isso, também os
acolhemos.

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

430/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Doutor

Rinaldo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 642/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Padre João, “visa a instituir
a Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela
Construção de Barragens e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
A proposição em exame visa a instituir a Política Estadual de Apoio

às Comunidades Atingidas pela Construção de Barragens e a dar
outras providências.

Idêntico projeto tramitou na Assembléia Legislativa do Rio Grande
do Sul, sob o nº 331/2003; todavia, não chegou a receber parecer
sobre sua constitucionalidade, pois foi arquivado em 17/12/2003.

Proposições legislativas que visam a instituir políticas não podem,
por um lado, ser excessivamente genéricas, de forma a se assemelhar
a meras declarações de intenções, nem, por outro lado, ser muito
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específicas, detalhando a ação do Executivo e configurando
programas a serem implementados por esse Poder. Nesse caso, além
do vício de iniciativa, pois que não pode o Poder Legislativo impor ao
Poder Executivo a adoção de políticas públicas, a proposição trata de
matérias próprias de atos regulamentares do Executivo, nos quais
podem ser fixadas, de forma detalhada, as medidas a serem adotadas
pelos órgãos responsáveis pela execução de política pública.

A proposição em estudo, em linhas gerais, situa-se dentro desses
limites, ou seja, estabelece limites e define diretrizes a serem
adotadas pelo Poder Executivo em sua ação junto às comunidades a
serem beneficiadas pela norma, sem descrever de forma detalhada
essas ações. Há dispositivos na proposição que extrapolam esses
limites e serão adiante indicados, visando a orientar o exame das
comissões de mérito.

Antes, contudo, cumpre-nos alertar para o fato de que se encontra
em vigor a Lei nº 12.812, de 28/4/98, que regulamenta o parágrafo
único do art. 194 da Constituição do Estado, dispondo sobre a
assistência social a ser prestada às populações das áreas inundadas
por reservatórios, e dá outras providências. Tal norma visa à proteção
das comunidades que viviam e trabalhavam em áreas que foram ou
serão inundadas por reservatórios em decorrência da construção de
barragens, ou seja, os mesmos destinatários da proposição em
apreço.

A referida lei criou, em seu art. 2º, o Programa de Assistência às
Populações Atingidas pela Construção de Barragens – Pró-Assiste –,
que prevê a prestação de assistência jurídica, psicológica, médica,
odontológica e hospitalar; assegura a continuidade na oferta dos
serviços educacionais às crianças e aos adolescentes das famílias
atingidas e de curso de capacitação e assistência técnica às
atividades de agricultura, entre outras medidas.

O art. 3º traz as atribuições do Conselho Estadual de Assistência
Social para a consecução dos objetivos do programa, e o art. 4º, as
fontes de recursos para seu custeio. O art. 5º estabelece condições
para a concessão do licenciamento ambiental, entre elas a “aprovação
do plano de assistência social apresentado pelo empreendedor”.

Verifica-se, assim, que parte significativa das intenções subjacentes
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à proposição em tela encontra-se já disciplinada na referida lei ou nos
instrumentos que a regulamentam, em especial nos planos
assistenciais a que se refere seu art. 5º. Poder-se-ia indagar se se
trata de um problema de ausência de norma jurídica, a exigir a
aprovação de um novo diploma legal ou se a lei em vigor é efetiva, ou
seja, produz efeitos na realidade. Embora esta seja uma questão que
se enquadra no campo de análise desta Comissão, não temos
condições de a ela responder, uma vez que envolve o conhecimento
aprofundado de determinada política pública. Portanto, limitamo-nos a
chamar a atenção das demais comissões e do Plenário para esse
aspecto, podendo a matéria, quiçá, voltar a esta Comissão, nos
termos do art. 185, § 2º, do Regimento Interno.

Podemos, todavia, desde já, estabelecer que, sob o ponto de vista
jurídico, não se justifica a edição de uma nova lei, cujos destinatários
já estão contemplados na Lei nº 12.812, de 1998, considerando que
ambas têm objetivos similares. A técnica legislativa estabelece que
deve haver uma única lei em vigor, a partir de um dos seguintes
procedimentos: a) alteração da lei em vigor, acrescentando ou
alterando dispositivos; b) aprovação de uma nova lei que incorpore e
aperfeiçoe a lei atualmente em vigor, revogando-a. Somente a partir
da discussão de mérito é possível saber o melhor procedimento a ser
adotado.

Por ora, limitamo-nos a apontar os vícios existentes na proposição
em exame e a apresentar substitutivo que acrescenta, na lei em vigor,
a essência do projeto, na expectativa de que a comissão de mérito
aperfeiçoe a proposição.

Como finalidade da política estadual de apoio às comunidades
atingidas pela construção de barragens prevista no inciso VII do art. 2º
da proposição, pretende-se “garantir às comunidades atingidas pela
construção de barragens a posse permanente e o uso exclusivo das
riquezas naturais existentes nas áreas de reassentamento”. Não tem o
Estado competência legislativa para estabelecer essa garantia, uma
vez que recursos naturais como água e minério enquadram-se nas
competências privativas da União, nos termos do art. 22, IV e XII, da
Constituição da República.

Os instrumentos da referida política estadual previstos no art. 5º da
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proposição estão excessivamente genéricos, razão pela qual o
dispositivo não oferece nenhuma orientação aos responsáveis pela
execução das políticas públicas.

A garantia de participação na formulação dessa política por parte
das comunidades atingidas pela construção de barragens não pode
ser explicitada de forma genérica, como ocorre, por exemplo, com o
inciso I do art. 6º e o art. 7º: exige detalhamento. Atente-se, todavia,
para o fato de que projeto de iniciativa parlamentar não pode alterar a
composição nem as regras de funcionamento de órgãos colegiados do
Poder Executivo.

Não deve constar na lei que “a Política Estadual de Apoio às
Comunidades Atingidas pela Construção de Barragens poderá contar
com um órgão específico de gestão”. A lei cria e organiza os órgãos
da administração pública, jamais estabelece a possibilidade de sua
criação.

O art. 8º do projeto em exame estabelece que o “Estado propiciará
os meios e disponibilizará os recursos públicos suficientes para o
exercício e a implementação dos direitos das comunidades atingidas
pela construção de barragens”. Esse dispositivo tem um
inconveniente: determinadas interpretações sobre o que se entende
por “suficiente” poderão ensejar a vinculação de recursos
orçamentários, ainda que não se mencione expressamente o valor. A
propósito, a vedação de vinculação de recursos orçamentários afasta
a possibilidade de aprovação do § 2º do art. 9º da proposição.

Não há razoabilidade na vedação genérica “à concessão de
incentivos do poder público a atividades que interfiram ou causem
impacto negativo sobre as comunidades atingidas pela construção de
barragens, tais como a construção de estradas”. Todas as vezes que
um determinado empreendimento causar impacto negativo em uma
comunidade, devem ser analisados os custos e os benefícios não
apenas para esta, mas para toda a sociedade, estudando-se formas
de atenuar os referidos impactos que tais comunidades podem sofrer.

Tais considerações têm como objetivo oferecer parâmetros jurídicos
para a discussão do mérito do projeto; por meio do Substitutivo nº 1,
que ora apresentamos, limitamo-nos a adequar a legislação em vigor
ao que a proposição tem de essencial.



678

Conclusão
Em virtude das razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 642/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 12.812, de 28 de abril de 1998, que regulamenta o

parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado, que dispõe
sobre a assistência social às populações de áreas inundadas por
reservatórios, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 12.812, de 28 de abril de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Apoio às

Comunidades Atingidas pela Construção de Barragens, com o objetivo
de melhorar as condições de vida e incrementar o desenvovlimento
dessas comunidades.

§ 1º - São diretrizes da Política Estadual de Apoio às Comunidades
Atingidas pela Construção de Barragens:

I - garantir a participação das comunidades atingidas pela
construção de barragens no monitoramento e na avaliação dos
impactos sociais e ambientais causados pelos empreendimentos e
nas decisões relativas à superação de seus efeitos negativos;

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

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

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

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

VI - recuperar as terras e os recursos hídricos que tenham sofrido
processo de degradação;
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VII - controlar ambientalmente as atividades modificadoras do meio
ambiente, inclusive aquelas desenvolvidas em regiões limites da área
atingida pela construção de barragens;

VIII - plantar espécies nativas e recompor fauna nativa.
§ 2º - São objetivos da Política Estadual de Apoio às Comunidades

Atingidas pela Construção de Barragens:
I - assegurar a melhoria das condições de vida das comunidades

atingidas pela construção de barragens, contribuindo para a redução
das desigualdades sociais e regionais;

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

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

IV - assegurar às comunidades atingidas pela construção de
barragens a possibilidade de livre escolha de seus meios de vida, de
sua subsistência e de seu desenvolvimento integral;

V - promover o respeito através da garantia à organização social,
aos usos, costumes e tradições das comunidades atingidas pela
construção de barragens, a todos os seus bens, a seus modos de
viver, criar e fazer e a seus valores culturais e artísticos e demais
formas de expressão;

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

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

Art. 2º - O art. 2º da Lei nº 12.812, de 28 de abril de 1998, passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 2º - (...)
Parágrafo único - São beneficiários do programa de que trata este

artigo os habitantes de imóvel rural ou urbano desapropriado, bem
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como aqueles que nele exerçam atividade econômica, aí incluídos
comerciantes, posseiros, assalariados, parceiros, arrendatários,
meeiros e assemelhados.”

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Neider

Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 729/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.417/2006, “determina que a Companhia de Habitação do Estado de
Minas Gerais - Cohab-MG - proceda a refinanciamento e considere os
contratos dos imóveis transferidos sem sua intervenção e os torne
passíveis de regulamentação no prazo que esta lei estabelece”.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 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.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,
vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo pretende, em seu art. 1º, autorizar a

Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG - a
considerar os contratos dos imóveis transferidos sem sua intervenção
e contratar com possuidores de boa-fé, a fim de regularizar a sua
situação. Em seu art. 2º, a proposição autoriza a Companhia a
proceder ao refinanciamento dos contratos de financiamento,
incorporando as parcelas vencidas ao saldo devedor dos contratos em
inadimplência, bem como a renegociar o saldo remanescente em até
300 parcelas.

Ocorre que a Cohab-MG é uma sociedade de economia mista,
constituída mediante a autorização dada pela Lei nº 3.403, de 2/7/65,
e tem como principal acionista o Estado de Minas Gerais. Seu objeto
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principal é a execução de planos estaduais de habitação para
atendimento às populações de baixa renda. Para o cumprimento de
seus objetivos sociais, a Companhia utiliza linhas de financiamento
concedidas por órgãos financiadores governamentais, inclusive
federais, recursos oriundos do Fundo Estadual de Habitação - FEH -,
criado pela Lei nº 11.830, de 6/7/95, além de recursos próprios.

As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito
privado cuja criação é autorizada por lei específica para a realização
de atividades de interesse coletivo. Vinculadas ao ente estatal ao qual
pertencem, possuem autonomia administrativa e financeira e operam
em regime de iniciativa particular, sendo regidas pelos respectivos
estatutos. Assim determina a Constituição Federal, no inciso II do § 1º
do art. 173, que submete as sociedades de economia mista ao regime
jurídico próprio das empresas privadas, mesmo quanto às obrigações
e aos direitos civis, comerciais, trabalhistas e tributários. No entanto,
como assinala a doutrina, embora as sociedades de economia mista e
as empresas públicas tenham personalidade jurídica de direito
privado, verifica-se, em seu regime jurídico, derrogação parcial do
direito comum pelo direito público, essencial para manter a vinculação
entre a entidade descentralizada e o ente que a instituiu, evitando,
dessa forma, que os referidos entes deixem de atuar como
instrumento de ação do Estado.

É importante esclarecer que, “na esfera federal, isso pode ser feito,
observadas as limitações constitucionais; nas esferas estadual e
municipal, as derrogações têm que se limitar àquelas que tenham
fundamento na própria Constituição ou em lei federal de âmbito
nacional, como a Lei nº 8.666, de 21/6/93, e a Lei das Sociedades por
Ações; outras derrogações não podem ser feitas por Estados e
Municípios, visto que não têm competência para legislar sobre direito
civil e comercial” (“Direito Administrativo”, 13ª ed., Maria Sylvia Zanella
Di Pietro).

Como se vê, a Cohab-MG sujeita-se ao regime jurídico de direito
privado, sendo regida pela lei federal que dispõe sobre as sociedades
por ações, havendo, em seu regime, derrogação do direito comum
pelo direito público, o que não pode ser feito pelos Estados nem pelos
Municípios. Verifica-se, ainda, que a empresa está vinculada a
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entidade estatal, que a supervisiona e controla o seu desempenho
estatutário, sem interferir diretamente na sua administração, visto que
não há relação de subordinação estabelecida entre as duas. Dessa
forma, não parece possível uma lei estadual regular os negócios da
empresa, que deve atuar na forma estabelecida pelos seus acionistas,
em assembléia.

Há, também, que se considerar que os contratos firmados com
mutuários nos quais a Cohab-MG atua somente como agente
financeiro devem obedecer às regras do programa de  origem.  No
caso do Sistema Financeiro de Habitação - SFH - , as regras de
financiamento e contratação ficam sujeitas às normas federais
atinentes à matéria; no caso dos programas estaduais cujos recursos
são oriundos do Fundo Estadual de Habitação – FEH –, as regras de
financiamento e contratação são as prescritas na Lei nº 11.830, de
6/7/95.

Por fim, no que concerne à matéria especificamente tratada no
projeto de lei em análise, a Lei nº 14.186, de 31/1/2002, que dispõe
sobre renegociação de contrato de financiamento habitacional
concedido com recursos do Fundo Estadual de Habitação - FEH -,
autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Cohab-MG, a
renegociar com os mutuários do referido Fundo as condições para o
pagamento das dívidas oriundas de contratos de financiamento
habitacional, estendendo, em seu art. 5°, os benefí cios previstos na
citada lei aos terceiros adquirentes, aos promissários compradores ou
aos cessionários de direito sobre o imóvel objeto de contrato de
financiamento habitacional.

Por fim, na última legislatura, tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº
3.417/2006, também com conteúdo idêntico 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.

Como se vê, o projeto em comento, diante das razões expostas, não
pode prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 729/2007.
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Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Rosângela Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 973/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

A proposição em análise, dos Deputados Fábio Avelar e Adalclever
Lopes, “institui diretrizes para a medição individualizada do consumo
de água nas edificações prediais verticais ou condominiais,
residenciais, comerciais e de uso misto”.

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

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, por seu
turno, opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1,
com a Emenda nº 1, por ela apresentada.

Vem o projeto, agora, a esta Comissão, para receber parecer, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, I, “d”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A instituição da medição individualizada do consumo de água para

habitações pertencentes a condomínios, conforme pretendido,
constitui um significativo avanço que traz benefícios não apenas para
os consumidores, como também para as concessionárias desse
serviço público.

O rateio das despesas comuns quase sempre esbarra em
controvérsia quando é levado em conta o padrão de consumo de água
de cada família residente nos prédios ou mesmo nos condomínios
horizontais.

A adoção das medidas previstas no projeto em análise fará justiça
aos consumidores que pagarão pelo consumo efetivamente medido
em cada unidade. Por outro lado, proporcionará uma economia
significativa de água, evitando o consumo abusivo desse bem
essencial para a vida, conforme enfatizado pelos autores na
justificação da proposta.

Observa-se que o projeto foi aprimorado quando de sua apreciação
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pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Defesa
do Consumidor e do Contribuinte.

A proposta mostra-se conveniente e oportuna, por atender a
expectativa dos consumidores, ao proporcionar uma distribuição
eqüitativa das despesas condominiais, consagrando, ao mesmo
tempo, o princípio da transparência, acatado pelo Código de Proteção
e Defesa do Consumidor.

Com efeito, todo cidadão deve ter informações precisas e seguras
sobre os padrões de qualidade e de consumo dos produtos e serviços
que são disponíveis no mercado.

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

973/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - André

Quintão - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.397/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe
“dá nova redação ao inciso V do art. 2º da Lei nº 13.449, de
10/1/2000, que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do
Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Pró-
Confins - e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 14/7/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos
Municipais e Regionalização, 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 prescreve o art.
102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do

Aeroporto Internacional Tancredo Neves – Pró-Confins –, instituído



685

pela Lei nº 13.449, de 2000, tem por objetivo consolidar o Estado
como pólo de desenvolvimento e de negócios relacionados com o
comércio exterior, mediante o aproveitamento da infra-estrutura do
citado aeroporto.

O art. 2º dessa lei enumera as competências do Poder Executivo
para a consecução dos objetivos do programa, entre as quais se
destaca o incentivo ao “desenvolvimento ordenado dos Municípios
situados no entorno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
especialmente dos Municípios de Lagoa Santa, Confins, Matozinhos e
Pedro Leopoldo, 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;”.

O projeto em análise tem o escopo de inserir nesse preceito legal o
Município de Vespasiano, em razão de sua localização estratégica
próxima à Capital e ao referido Aeroporto de Confins, e pelo fato de
contar com duas rodovias de acesso, a MG-010 e a MG-424,
características que favorecem o desenvolvimento industrial do
Município. Além disso, ao justificar o projeto, o autor informa que a
cidade beneficia 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”.

De acordo com a sistemática constitucional em vigor, a competência
dos Estados é de natureza residual, sendo-lhes reservadas as
competências que não lhes estejam vedadas pela Lei Maior, conforme
se infere do disposto no § 1º do art. 25 da Constituição da República.
Assim, enquadra-se no campo de atribuição do Estado toda matéria
não reservada, implícita ou explicitamente, à União nem ao Município.
O critério predominante para definir as atribuições dos entes políticos
é o da predominância do interesse, cabendo à União tratar dos
assuntos de interesse nacional, aos Estados cuidar das matérias de
interesse regional e aos Municípios tratar dos assuntos de interesse
local, observados, obviamente, os princípios constitucionais e as
diretrizes atinentes à repartição de competências entre essas
entidades político-administrativas.
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A criação de programas de desenvolvimento que abranjam vários
Municípios mineiros extrapola o interesse local ou municipal e encarta-
se no interesse regional, cabendo ao Estado dispor sobre a matéria e
estabelecer as diretrizes norteadoras do programa, entre as quais se
destacam os objetivos a serem alcançados e as atribuições do
Executivo para a sua efetivação, pois a execução do programa é da
alçada do Poder administrador. Apesar de natureza executiva da
matéria, o Legislativo pode estabelecer os parâmetros a serem
observados pelo Executivo para a implementação do programa, pois é
próprio do Parlamento a tarefa de criação do Direito mediante a
elaboração de regras gerais e impessoais que vinculam tanto o
Executivo quanto o Judiciário. Portanto, a inserção do Município de
Vespasiano no inciso V do art. 2º da Lei nº 13.449, do ponto de vista
estritamente jurídico, não encontra óbice no ordenamento
constitucional vigente, por se tratar de assunto de competência do
Estado e não se encaixar no âmbito de iniciativa privativa de órgão ou
autoridade.

Aspectos relativos à conveniência e à oportunidade do projeto
deverão ser analisados pela Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, que desfruta a prerrogativa regimental para examinar
o mérito da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.397/2007.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Rosângela Reis -

Sebastião Costa.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 350/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto em análise
acrescenta inciso ao art. 1º da Lei nº 15.394, de 6/10/2004, que torna
obrigatório o exame de fundo de olho em recém-nascidos no Estado.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora a
proposição a esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno,
nos termos do art. 189, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.
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Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em tela modifica a Lei nº 15.394, de 2004, com o

objetivo de estender a obrigatoriedade do exame de fundo de olho às
crianças matriculadas na rede estadual de ensino. O objetivo do autor,
ao estender o exame mencionado, é possibilitar que as crianças em
idade escolar também sejam avaliadas, de forma a prevenir sua
deficiência visual.

O Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, pretende incluir o comando do projeto na
Lei nº 16.672, de 2007, que torna obrigatório o Teste do Reflexo
Vermelho em recém-nascidos no Estado. Para isso, acrescenta artigo
na mencionada lei, de forma a garantir a realização de exame
oftalmológico completo no Sistema Único de Saúde, realizado por
médico oftalmologista, às crianças entre 7 e 10 anos. Justifica essa
Comissão que a Lei nº 15.394, de 2004, na qual a modificação foi
originalmente proposta, se encontra tacitamente revogada, por causa
da Lei nº 16.672, de 2007. Como esta norma estabelece que o exame
de fundo de olho será realizado, quando for detectada alguma
alteração no teste do reflexo vermelho, a obrigatoriedade do exame de
fundo de olho proposta pela Lei º 15.394, de 2004, deixa de existir.
Concordamos com essa ponderação e ressaltamos que o conteúdo da
proposta não foi alterado com a modificação feita pelo Substitutivo nº
2, aprovado no 1º turno.

Faz-se importante destacar que o Sistema Único de Saúde - SUS -
possui, entre seus princípios, a universalidade do acesso em todos os
níveis de assistência, bem como a integralidade dessa assistência,
conforme dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 1990, conhecida como a
“Lei Orgânica da Saúde”. Assim sendo, qualquer pessoa atendida na
rede pública de saúde pode ser encaminhada para realizar exame
oftalmológico, se houver indicação. Entendemos o comando do
projeto como um alerta à necessidade de se avaliar a saúde visual
das crianças, uma vez que dados divulgados pela Organização
Mundial de Saúde – OMS – mostram que um elevado número de
crianças ficam cegas no mundo, por falta de diagnóstico precoce; mas
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conforme afirmamos acima, o SUS já garante o exame a qualquer
cidadão que dele necessite.

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

350/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Doutor

Rinaldo.
PROJETO DE LEI Nº 350/2007

(Redação do Vencido)
Acrescenta artigo e altera a redação da ementa da Lei nº 16.672, de

8 de janeiro de 2.007, que torna obrigatório o Teste do Reflexo
Vermelho em recém-nascidos no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 16.672, de 8 de janeiro de 2007,

o seguinte art. 1º-A:
“Art. 1º-A - O Sistema Único de Saúde - SUS - garantirá a realização

de exame oftalmológico completo, realizado por médico
oftalmologista, em crianças com idade entre 7 e 10 anos.”.

Art. 2º - A ementa da Lei nº 16.672, de 8 de janeiro de 2007, passa a
ter a seguinte redação:

“Torna obrigatório o Teste do Reflexo Vermelho em recém-nascidos
no Estado e o exame oftalmológico completo em crianças com idade
entre 7 e 10 anos.”.

Art. 3º - Revogam-se as Leis nºs 15.394, de 6 de outubro de 2004, e
16.053, de 6 de abril de 2006.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 351/2007
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Doutor Viana,

“dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro por parte
dos estacionamentos no âmbito do Estado de Minas Gerais”.

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

Cabe agora a esta Comissão deliberar sobre a matéria no 2º turno,
nos termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno.
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A redação do vencido integra este parecer.
Fundamentação

A proposta em análise pretende tornar obrigatória a constituição de
apólice de seguro pelas empresas que exploram o ramo de
estacionamento de veículos no Estado.

Conforme ficou evidenciado, quando da discussão do projeto nas
Comissões a que o foi distribuído, a medida proposta mostra-se
conveniente, uma vez que dará amparo aos consumidores desses
serviços, os quais não se vêem resguardados quando têm os veículos
danificados, furtados ou roubados nas dependências dos
estacionamentos.

Deve ser lembrado que a empresa proprietária do pátio de
estacionamento tem o dever de guarda e deve responder pelos
prejuízos causados aos usuários do serviço, o que já se encontra
consolidado nas mais diversas instâncias judiciárias do País.

A constituição da apólice de seguro tende a harmonizar as relações
entre as partes envolvidas na relação de consumo, pois facilitará o
pagamento das indenizações resultantes dos sinistros, de modo que o
fornecedor não tenha de fazer um desembolso significativo para arcar
com as possíveis indenizações.

Verifica-se que o projeto foi suficientemente aprimorado e está em
consonância não só com as normas aplicáveis à espécie, mas
também com o interesse dos consumidores.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 351/2007 na forma do vencido no 1º turno.
PROJETO DE LEI Nº 351/2007

(Redação do Vencido)
Torna obrigatória a contratação de seguro pelos estacionamentos no

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a pessoa jurídica que mantenha serviço de

estacionamento privado com fins lucrativos obrigada a contratar
seguro contra furto, roubo e dano de veículo sob sua guarda.

Art. 2º - No comprovante do estacionamento do veículo, constarão o
nome da seguradora e o número da apólice do seguro.
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Art. 3º - Será afixada, em local visível, nas dependências do
estacionamento, placa informando a existência do seguro de que trata
esta lei, a qual conterá o número do telefone do órgão de defesa do
consumidor do Município ou do Estado.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 2007.
Carlos Pimenta, Presidente - Antônio Júlio, relator - Célio Moreira.

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

“d”, do Regimento Interno, a seguinte manifestação:
de pesar pelo falecimento do Senador Antônio Carlos Magalhães em

20/7/2007 (Requerimento nº 903/2007, do Deputado Wander Borges).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2007

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.336/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Casa da Cultura
Popular da Irmandade de São Benedito, com sede no Município de
Carmo da Mata.

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 1.336/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Casa da Cultura Popular da Irmandade de São
Benedito, com sede no Município de Carmo da Mata, que possui
como finalidade precípua a valorização e o incentivo da cultura e das
tradições folclóricas. Para tanto, a entidade promove, anualmente, a
Festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e realiza encontros
sociais e recreativos, estimulando a melhor convivência entre os seus
associados e a comunidade, concorrendo para a harmonia da
sociedade carmense.

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

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

nº 1.336/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2007

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.314/2007
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe

tem por finalidade declarar de utilidade pública o Centro de
Reintegração Social Beija-Flor, com sede no Município de Oliveira.

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 1.314/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Reintegração Social Beija-Flor, que tem por objetivo
prestar assistência social aos alcoólatras e demais dependentes de
substâncias psicoativas, buscando sua recuperação e reintegração na
família e no mercado de trabalho.

A entidade, em conjunto com outras organizações sociais, atua em
defesa da implantação de políticas públicas voltadas para a
concretização de seus propósitos estatutários e promove cursos,
palestras e seminários voltados para o desenvolvimento de ações
produtivas de geração de renda para o segmento que atende.

Em complemento ao seu trabalho, realiza, em parceria com o poder
público e a iniciativa privada, ações preventivas junto à comunidade.

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

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

1.314/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.351/2007
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Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação dos Usuários das
Águas do Ribeirão das Araras em Araguari - Auara -, 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 1.351/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Usuários das Águas do Ribeirão das Araras em
Araguari, que tem como finalidade primordial prestar serviços aos
moradores da região da sub-bacia hidrográfica do Ribeirão das
Araras, promovendo o planejamento, a execução e o
acompanhamento de ações, programas e projetos que assegurem a
disponibilidade de água, em padrões de qualidade e quantidade
adequados às necessidades das comunidades, assim preservando o
ecossistema.

Elabora estudos e pesquisas identificadores de tecnologias
apropriadas que possam contribuir com o saneamento, a redução de
poluição, a recuperação e conservação do solo e da flora, o controle
de erosão, a racionalização do consumo de água e outras iniciativas
que propiciem a melhoria da qualidade de vida dos usuários da sub-
bacia.

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

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

nº 1.351/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.375/2007
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Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar 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 matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Agora, cabe a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre
ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.375/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Regional de Proteção Ambiental do Alto
Paraopeba e Vale do Piranga, entidade civil e sem fins lucrativos, que
tem como objetivos principais desenvolver e apoiar projetos de
proteção e recuperação de áreas degradadas ou ameaçadas, além de
dotar os órgãos ambientais que atuam em sua área de abrangência
da logística necessária para o cumprimento de suas atividades de
proteção do meio ambiente.

A entidade promove, ainda, educação ambiental, desenvolvendo
campanhas e publicando material sobre serviços e pesquisa científica
relacionados com o meio ambiente.

Em virtude da relevância social de seus objetivos, consideramos
justo e oportuno lhe seja concedido o pretendido título declaratório de
utilidade pública.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade adequar o nome da
instituição ao consignado no art. 1º de seu estatuto.

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

nº 1.375/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Sávio Souza Cruz, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2007

ATAS
ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/8/2007
Presidência dos Deputados José Henrique e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 84, 85, 86 e
87/2007 (encaminham o Veto Total à Proposição de Lei nº 17.830, o
Expediente relativo ao Regime Especial de Tributação concedido ao
contribuinte mineiro da indústria de reciclagem, substitutivo ao Projeto
de Lei nº 1.368/2007 e o Projeto de Lei nº 1.488/2007,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios e cartão -
Questão de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente): - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 1.489 a 1.497/2007 - Requerimentos
nºs 983 a 994/2007 - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Elmiro Nascimento e Tiago Ulisses - Interrupção e reabertura dos
trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
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Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h11min, a lista
de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

MENSAGEM Nº 84/2007
Belo Horizonte, 16 de agosto de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi vetar totalmente, por
inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, a
Proposição de Lei nº 17.830, que dispõe sobre a orientação
profissional aos alunos do ensino médio das escolas públicas e
privadas do Sistema Estadual de Educação.

Ouvida a Secretaria de Estado de Educação assim se manifestou:
Razões do veto:
“Não há como a Secretaria de Estado de Educação implementar

orientação profissional na forma proposta, pois não dispõe de
profissionais suficientes para o atendimento de cerca de 900 mil
alunos matriculados no ensino médio na rede pública, já que os
Orientadores e Supervisores Educacionais do sistema educacional
têm outras atribuições além da orientação profissional.

Haverá custos para o Estado na estruturação e manutenção desse
serviço na forma especificada na proposição de lei, pois, embora
facultativo para os alunos, todas as escolas estaduais teriam que se
organizar para a oferta do serviço.
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A obrigatoriedade de inclusão de planos e programas de orientação
profissional nas escolas públicas e privadas também fere a autonomia
das instituições de ensino prevista na Lei Federal nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Esta Secretaria está organizando um amplo programa de oferta de
educação profissional no Estado, o que implica também orientação
profissional aos alunos da rede pública estadual.”

São essas as razões que me levam a opor veto total à proposição
em tela, devolvendo-a ao necessário reexame dos membros dessa
egrégia Assembléia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado.
- À Comissão Especial.
- * Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 85/2007
Belo Horizonte, 16 de agosto de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no

uso da competência que me confere o inciso V do art. 90, da
Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 225 da Lei
nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a redação dada pela Lei nº
16.513, de 21 de dezembro de 2006, o expediente relativo à
concessão do Regime Especial de Tributação concedido ao
contribuinte mineiro da indústria de reciclagem, pelo Secretário de
Estado de Fazenda.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Exposição de motivos para atender o disposto no § 1º do Art. 225 da

Lei 6.763/75, com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.
O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio dessa Casa e

das entidades de classe dos diversos setores econômicos do Estado,
vem realizando todos os esforços para proteger a economia mineira
contra os benefícios fiscais irregularmente concedidos por outras
unidades da Federação.

É oportuno salientar que tais concessões provocam desequilíbrio na
competitividade entre as empresas situadas no Estado de Minas
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Gerais e aquelas localizadas nos Estados da Federação que oferecem
benefícios sem a aprovação do CONFAZ, pois estas passam a
praticar preços menores, possibilitando, assim, maiores vendas no
nosso território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no
território daquelas unidades da Federação.

Nesse sentido, foi publicado no Estado do Rio de Janeiro a Lei nº
4.178, de 29 de setembro de 2003, que assim dispõe:

“Art. 1º - Fica concedido, às empresas destinadas à reciclagem de
vidro, plástico, papel, pneu e metal, os seguintes benefícios fiscais:

I - crédito presumido do Imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal de comunicação - ICMS
correspondente ao valor da alíquota incidente sobre operação
promovida por estabelecimento industrial nas saídas interestaduais e
internas dos produtos reciclados”.

(o negrito não consta do original).
A lei supracitada não tem amparo em decisão do CONFAZ. Por

conseguinte, afronta o disposto no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”
da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 07 de
janeiro de 1975, e causam prejuízos ao Estado de Minas Gerais.

Em síntese, o benefício fiscal consiste na concessão de 100% (cem
por cento) de crédito presumido, resultando, na prática, em venda dos
produtos reciclados para contribuintes estabelecidos em outras
unidades da Federação sem nenhum pagamento de ICMS para o
Estado do Rio de Janeiro e, por conseguinte, com preço menor do que
aquele praticado pelos contribuintes localizados no Estado onde o
contribuinte fluminense irá vender seu produto.

A reação do Governo deve ser rápida para neutralizar os efeitos
econômicos e sociais, pois o desequilíbrio causado pela competição
desleal é socialmente arrasador.

Provocada por empresa mineira do setor de industrialização e venda
de ligas de alumínio, em estado líquido ou sólido, que relatou perda de
competitividade em razão do benefício fiscal supramencionado, a
Secretaria de Estado de Fazenda, mediante Regime Especial de
Tributação (RET) Nº 008/2007, PTA Nº 16.000136978-69, concedeu
crédito presumido, em valor diferenciado para as operações internas e
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interestaduais, de forma que a carga tributária do ICMS resulte no
percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da operação.

Portanto, tal medida resultará em receita para o erário mineiro sem
perda de competitividade necessária à manutenção das vendas até
então efetuadas pela empresa mineira.

Acrescente-se, ainda, que o uso de material reciclado como matéria-
prima no processo produtivo diminui as pressões sobre os recursos
naturais.

Saliente-se, também, que para execução de política de reciclagem
de resíduos sólidos, torna-se necessário incentivar o desenvolvimento
ordenado de programas de reciclagem, com o objetivo de atrair
investimentos para o território mineiro, gerar novos empregos e
melhorar a qualidade de vida da população.

A medida adotada pela Secretaria de Estado de Fazenda vai ao
encontro do disposto no art. 225 da Lei 6763/75, que assim dispõe:

Art. 225 - O Poder Executivo, sempre que outra unidade da
Federação conceder benefício fiscal não previsto em lei complementar
ou convênio celebrados nos termos da legislação específica, poderá
adotar medidas necessárias à proteção da economia do Estado.

Diante do exposto, e para atendimento da norma prevista no § 2º do
art. 225 da Lei 6763/75, apresentamos o presente documento para
demonstrar a necessidade de proteção da economia mineira,
mediante a adoção da medida ora comunicada, bem como a
concessão de outros Regimes Especiais de Tributação aos
contribuintes mineiros que exercem atividades relacionadas ao
benefício fiscal previsto na Lei nº 4.178/03 do Estado do Rio de
Janeiro.

A relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais
elas incidirão serão enviadas a essa Casa na forma e no prazo
previsto no § 6º do art. 225 da Lei 6763/75.

Belo Horizonte, 21 de maio de 2007.
Atenciosamente,
Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda.
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 13.
MENSAGEM Nº 86/2007
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Belo Horizonte, 20 de agosto de 2007.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Substitutivo ao Projeto de Lei nº
1.368/2007, que autoriza a abertura de crédito suplementar em favor
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

O Substitutivo em apreço objetiva incluir o Tribunal de Contas e o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais no pedido de
autorização formulado a essa augusta Casa para o Tribunal de
Justiça, constante do Projeto de Lei nº 1.368/2007.

A abertura dos novos créditos me foi solicitada pela direção dos
órgãos beneficiários, tendo a justificativa o fato de não haver na Lei
Orçamentária Anual para o exercício de 2007 autorização para
procedimento dessa natureza.

As autorizações ficam limitadas a 10% (dez por cento) da despesa
fiscal para cada órgão na lei orçamentária.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares a aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 1.368/2007
Autoriza o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o Ministério

Público do Estado de Minas Gerais a abrir créditos suplementares aos
seus respectivos orçamentos para o exercício de 2007.

Art. 1º - Ficam o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais autorizados abrir
créditos suplementares aos respectivos orçamentos, até o limite de
10%(dez por cento) da despesa neles fixadas para o exercício de
2007.

§ 1º - Os créditos suplementares de que trata o “caput” utilizarão
como fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou total de
dotações do próprio orçamento, ficando sua abertura e
operacionalização, observada a legislação aplicável, a critério de cada
órgão.

§ 2º - O Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o Ministério
Público do Estado de Minas Gerais comunicarão a suplementação à
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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. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- À Comissão de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos

do art. 205 do Regimento Interno.
* - Publicada de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 87/2007
Belo Horizonte, 20 de agosto de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação da Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a
denominação de “Escola Estadual Múcio de Castro Alves”, de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, localizada na Penitenciária Agostinho de
Oliveira Júnior - PAOJ, no Município de Unaí.

O projeto remetido tem o objetivo de reverenciar a memória do
advogado Múcio de Castro Alves, conforme justificativa da Secretária
de Estado de Educação, em apenso.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Múcio de Castro Alves, de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, localizada na Penitenciária Agostinho de
Oliveira Júnior - PAOJ, situada na Fazenda Macaúbas, BR-251, Km
14 Cx 76, no Município de Unaí.

Múcio de Castro Alves foi um advogado renomado que prestou
relevantes serviços à comunidade do Município de Unaí, na área
social e educacional. Foi diretor da diretoria de reeducação e
reabilitação da PAOJ/Unaí em 1996 e, nesse mesmo ano, foi
promovido ao cargo de Diretor-Geral da Unidade PAOJ, ocupando o
cargo até o dia 28 de abril de 1999. Dr. Múcio, como era conhecido,
dedicava-se inteiramente ao trabalho e acreditava fielmente na
reeducação dos detentos, inclusive, implantando a escola de 1ª a 4ª
séries, na Unidade PAOJ, como segundo endereço da Escola
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Municipal Glória Moreira, além das telessalas em parceria com o
CESEC - Júlio Martins Ferreira JO5A2.

O homenageado nasceu em 1934 e faleceu em 2006.
Cumpre registrar que, no Município de Unaí, não existem

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2007.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 1.488/2007
Dá a denominação de “Escola Estadual Múcio de Castro Alves” à

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA, no Município
de Unaí.

Art. 1º - A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA,
localizada na Penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior - PAOJ,
situada na Fazenda Macaúbas, BR-251, Km 14 Cx 76, naquele
Município, passa a denominar-se “Escola Estadual Múcio de Castro
Alves, de Ensino Fundamental e Médio - EJA”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente da Câmara dos Deputados (2),
prestando informações relativas ao Requerimento nº 787/2007, da
Comissão de Política Agropecuária, e informando a realização do
Seminário Regional do Poder Legislativo Municipal, em Viçosa.

Do Sr. Jerson Domingos, Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Mato Grosso do Sul, cumprimentando esta Casa pela
publicação da série de relatórios do Núcleo de Pesquisa da Escola do
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Legislativo - Nepel.
Do Sr. Vaz de Lima, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de São Paulo, informando ter sido criada a Frente Parlamentar contra
a CPMF e pela Redução da Carga Tributária Brasileira, a fim de evitar
a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 50/2007, que
prorroga por mais quatro anos a CPMF e a DRU.

Do Sr. Júlio Delgado, Deputado Federal, solicitando informações
sobre o Projeto de Lei nº 735/2007, que autoriza o Governador do
Estado a conceder a servidor público inativo o direito à percepção de
proventos com base no vencimento correspondente à jornada de
trabalho de quarenta horas semanais. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
735/2007.)

Do Sr. Onaur Ruano, Secretário Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, notificando a liberação de recursos relativos ao Convênio nº
20/2005. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Da Sra. Edna Sandra Martins, Presidente da Câmara Municipal de
Araraquara, encaminhando cópia de requerimento do Vereador José
Carlos Porsani, aprovado por esse Legislativo. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Celso de Assis, Presidente da Câmara Municipal de
Itabira, convidando este Legislativo para audiência pública nesta Casa
com o objetivo de discutir proposta de alteração da legislação que
regulamenta a Contribuição Financeira pela Exploração Mineral, em
tramitação no Congresso Nacional. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Vérdi Lúcio Melo, Presidente da Câmara Municipal de
Varginha, encaminhando cópia da Indicação nº 706/2007, do
Vereador Reginaldo de Oliveira Tristão. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 599/2007, da Comissão de
Política Agropecuária.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
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prestando informações em atendimento a pedido de diligência da
Comissão de Justiça relativo ao Projeto de Lei nº 788/2007. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nº 788/2007.)

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 756/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Do Sr. Amaury Henrique Salomão, da Defensoria Pública de Teófilo
Otôni, solicitando empenho desta Casa com vistas a que se conceda
reajuste salarial aos servidores da administração dessa Defensoria. (-
À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Flávio Alves Monteiro, Coordenador do Bloco Brasileiro da
UPM (2), encaminhando relatório das atividades desenvolvidas na 4ª
Sessão do Parlamento do Mercosul, realizada em Montevidéu; e
convidando para a reunião do Parlamento do Mercosul, a realizar-se
em 3 e 4/9/2007, em Montevidéu.

Do Sr. Luiz Gonzaga Baião, Chefe da Assessoria Parlamentar do
Ministério do Planejamento, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 734/2007, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Paulo Kleber Duarte Pereira, Diretor de Planejamento,
Gestão e Finanças da Fapemig, prestando informações sobre a
viabilidade técnica do Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 30/2007.)

Da Sra. Sônia Maria Gandra Silva, Gerente-Geral da Agência Santo
Agostinho da CEF (2), notificando a liberação de recursos financeiros
para os Municípios que menciona. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Tânia Darc dos Santos, Subcorregedora da Polícia Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 679/2007, da
Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Yara Lopes Depieri, Diretora do Centro de Formação,
Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados,
comunicando a realização por essa Casa Legislativa, de seminário
sobre o Poder Legislativo Municipal, com o apoio da ALMG e da
Câmara Municipal de Viçosa.

Do Sr. Milton Lucca de Paula, Presidente da Associação Mineira de
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Rádio e Televisão, solicitando seja realizada homenagem ao rádio, no
dia 24/9/2007, pelo transcurso do Dia do Rádio, comemorado
anualmente no dia 25 de setembro. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Eduardo Reis Veiga, Presidente da Associação dos Surdos
de Lavras, solicitando gratuidade nos transportes coletivos para
cidades do interior do Estado, com vistas a beneficiar portadores de
deficiências física, visual e auditiva que sejam considerados carentes.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 703/2007.)

Do Sr. Saulo Levindo Coelho, Provedor da Santa Casa de
Misericórdia, encaminhando exemplar do relatório de gestão, ano
2006, do Grupo Santa Casa de Misericórida de Belo Horizonte. (- À
Comissão de Saúde.)

Do Sr. Francisco Gonçalves, solicitando empenho desta Casa na
aprovação do Projeto de Lei nº 1.182/2007. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 1.182/2007.) CARTÃO

Do Sr. Nelson Missias de Morais, Presidente da Associação dos
Magistrados Mineiros - Amagis, encaminhando a publicação do
discurso proferido na solenidade comemorativa da posse na
Presidência dessa Associação.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, não desejo atrasar a

reunião, pois sabemos da importância da conferência. Apenas
gostaria de tecer um comentário importante. Iniciaremos amanhã, em
Nova Serrana, a nossa 3ª Feira Brasileira de Máquinas e
Componentes para Calçados - Febrac. Com muita honra, estaremos
recebendo, na abertura da feira, o Sr. Danilo de Castro, Secretário de
Governo, que representará o Governador.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Nº 1.489/2007

Dispõe sobre campanhas publicitárias de combate ao tabagismo,
drogas ilícitas e alcoolismo e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Os órgãos da administração direta e indir eta do Poder
Executivo destinarão, necessariamente, 5% (cinco por cento) do
tempo contratado para as suas campanhas publicitárias para a
veiculação de campanhas de combate ao tabagismo, drogas ilícitas e
alcoolismo.

Parágrafo único - Nos casos de campanhas por meios impressos,
serão destinados 5% (cinco por cento) do espaço total contratado para
a veiculação de campanhas de combate ao tabagismo, drogas ilícitas
e alcoolismo.

Art. 2° - Os contratos em vigor na data da publicaç ão desta lei
destinarão, igualmente, 5% (cinco por cento) do tempo restante do
contrato para a veiculação das campanhas a que se refere o art. 1°.

Art. 3° - Serão nulos de pleno direito os contratos  de publicidade
assinados pela administração direta e indireta, após a publicação
desta lei, que não contenham cláusulas que contemplem a
obrigatoriedade ora instituída.

Art. 4° - A utilização do tempo e espaço de veicula ção de
campanhas de combate ao tabagismo, às drogas ilícitas e ao
alcoolismo poderá ser realizada conjuntamente com as peças
publicitárias dos órgãos da administração direta e indireta, ou
separadamente, respeitadas as mesmas faixas horárias, a critério das
agências contratadas ou do órgão contratante.

Art. 5° - Excluem-se das determinações desta lei os  casos de
comunicados urgentes da administração publica direta e indireta à
população.

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a insti tuir concursos
públicos de peças publicitárias de estudantes das redes pública e
privada, de ensino médio e superior do Estado com premiação,
voltadas para o combate ao tabagismo, às drogas ilícitas e ao
alcoolismo.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A

saúde preventiva, além de mais humana, é menos onerosa aos cofres
públicos.
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Observo que é comum aos diversos governos a destinação de
enormes verbas para a publicidade. Minha proposta é associar a
imagem dos diferentes órgãos da administração direta e indireta ao
combate ao tabagismo, às drogas ilícitas e ao alcoolismo. Quero crer
que ações desse tipo tornar-se-ão forte fator de redução desses males
com conseqüentes reflexos na saúde de nossa população.

Atualmente, a sociedade tem cobrado das empresas privadas ações
dessa natureza, ou seja, de responsabilidade social e destinadas à
prevenção da saúde.

Nada mais justo, portanto, que o poder público também aja da
mesma maneira, viabilizando, conforme o espírito da lei, campanhas
para inibir o uso de elementos nocivos à saúde do cidadão, como o
tabaco, as drogas e o álcool.

Dessa forma, por entender tratar-se de um projeto de relevante
cunho social, aguardo de meus nobres pares sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.490/2007
Declara de utilidade pública a Associação União Nossa Senhora

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

Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de Cássia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2007.
Roberto Carvalho
Justificação: Fundada em 2001, a Associação União Nossa Senhora

Aparecida é uma associação civil filantrópica e de assistência social
que realiza um trabalho de larga importância em Cássia. Entre as
atividades desenvolvidas destacam-se o fomento da integração da
comunidade, a defesa e a promoção dos direitos humanos. Assim, a
entidade acaba por viabilizar o desenvolvimento cultural, social e
humanitário do ambiente comunitário em que se situa.

Diante do exposto e do efetivo cumprimento de todas as
formalidades necessárias, estamos convictos de que certo será o
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apoio de nossos nobres pares à aprovação deste singelo projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.491/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

dos Bairros dos Tenentes e das Furnas - Amatef -, com sede na
cidade de Extrema.

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

Moradores e Amigos  dos  Bairros dos Tenentes e das Furnas -
Amatef -, com sede na cidade de Extrema.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos dos Bairros dos

Tenentes e das Furnas - Amatef -, fundada em 8/5/2004, com sede no
Município de Extrema, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos,
constituída por número ilimitado de associados.

A Associação tem por objetivos representar e defender os interesses
dos associados; prestar serviços que possam contribuir para a
melhoria de suas condições econômicas, sociais e culturais promover
assistência à saúde, educação e lazer; filiar-se a entidades
congêneres, sem perder sua individualidade e poder de decisão, e
assessorar os associados na produção e comercialização de insumos.

Como se nota, 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 1.492/2007
Declara de utilidade pública a Federação de Futebol Society de

Minas Gerais - FFSMG -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Federação de Futebol
Society de Minas Gerais - FFSMG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2007.
Wander Borges
Justificação: O esporte desenvolve valores como afetividade,

percepções, expressão, raciocínio e criatividade, motivo pelo qual
representa importante instrumento de socialização, educação,
promoção de saúde, identidade cultural e cooperação entre os povos.

Os benefícios atribuídos à atividade fizeram com que a Organização
das Nações Unidas, embasada em recente estudo, recomendasse a
adoção do esporte como instrumento de políticas públicas
direcionadas ao desenvolvimento humano.

Em 5/12/97, visando tornar o esporte vigorosa ferramenta de
inclusão social, foi fundada a Federação de Futebol Society de Minas
Gerais, entidade civil, sem fins lucrativos, que objetiva dirigir, difundir e
incentivar a prática de futebol no Estado.

A Federação, além de promover e incentivar a prática desportiva,
presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que desenvolve
ações que visam atender as crescentes necessidades e demandas da
população por esporte, sobretudo o destinado a pessoas em situação
de vulnerabilidade social e econômica, tendo por principal propósito
contribuir para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão
social.

O citado trabalho social consiste na realização de cursos gratuitos
de formação de árbitros, coordenação e organização, em parceria
com as associações comunitárias, de torneios de futebol, bem como
na promoção de campeonatos em que as penalizações disciplinares
são convertidas em alimentos, posteriormente doados a pessoas
carentes.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela
Federação de Futebol Society de Minas Gerais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.493/2007

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro São
Paulo, com sede no Município de Matozinhos.

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

Comunitária do Bairro São Paulo, com sede no Município de
Matozinhos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária do Bairro São Paulo, entidade sem
fins lucrativos, que tem por finalidade a filantropia, a proteção à
família, à criança, à gestante e ao adolescente, o combate à fome, o
transporte de doentes, a farmácia comunitária, a aquisição e doação
de remédios, o incentivo e divulgação da cultura e do esporte, a
montagem de oficinas profissionalizantes, creches, asilos, orfanatos e
moradias, e o atendimento aos anseios dos moradores do Bairro São
Paulo. No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção
alguma quanto à raça, cor, sexo ou religião.

Insta salientar que a referida Associação encontra-se em pleno e
regular funcionamento há mais de um ano, sendo sua diretoria
constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções que
exercem, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.494/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo de Prevenção e Assistência a

Dependentes Químicos e Familiares, com sede no Município de
Cachoeira de Minas.

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

Assistência a Dependentes Químicos e Familiares, com sede no
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Município de Cachoeira de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública o Núcleo de Prevenção e Assistência a Dependentes
Químicos e Familiares, entidade sem fins lucrativos que tem por
finalidade informar, conscientizar, esclarecer, orientar e prevenir sobre
o uso indevido de droga; realizar palestras, seminários, conferências e
cursos com o intuito de divulgar a gravidade das drogas e suas
conseqüências; e trabalhar na recuperação e reintegração de
dependentes químicos. No desenvolvimento de suas atividades não
faz distinção alguma quanto à raça, cor, sexo ou religião.

Insta salientar que a referida entidade encontra-se em pleno e
regular funcionamento há mais de um ano, sendo sua diretoria
constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções que
exercem, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.495/2007
Altera a Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso III do art. 1º da Lei nº 15.259, de 27 de julho de

2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
III - portadores de deficiência e indígenas, nos termos da legislação

em vigor, filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e
inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou
incapacitados em virtude do exercício do trabalho.”.

Art. 2º - Acrescenta- se o inciso V ao art. 2º da Lei nº 15.259, de 27
de julho de 2004:

“Art. 2º - (...)
V - O edital do processo de seleção, nos termos da legislação em

vigor, estabelecerá as minorias indígenas, pessoas com deficiência e
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afro-descendentes, beneficiadas pelo sistema de cotas, admitida a
adoção do sistema de auto-declaração para integrantes de minorias
étnicas, e da certidão de óbito, juntamente com a decisão
administrativa que reconheceu a morte em virtude do exercício do
trabalho para filhos dos policiais civis, militares, bombeiros militares e
inspetores de segurança e administração penitenciária, cabendo à
universidade criar mecanismos de combate à fraude.”.

Art. 3º - O percentual de vagas a serem reservadas pela Uemg e
pela Unimontes será de, no mínimo, 48% (quarenta e oito por cento),
distribuídas da seguinte forma:

I - 20% (vinte por cento) para os candidatos a que se refere o inciso I
do art. 1º; (inciso vetado pelo Governador e mantido pela Assembléia
Legislativa em 20/10/2004).

II - 20% (vinte por cento) para os candidatos a que se refere o inciso
II do art. 1º; (inciso vetado pelo Governador e mantido pela
Assembléia Legislativa em 20/10/2004).

III - 5% (cinco por cento) para candidatos a que se refere o inciso III
do art. 1°.

Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2007.
Bráulio Braz
Justificação: Os filhos de policiais, bombeiros e agentes

penitenciários mortos em serviço serão beneficiados pelo acesso por
cotas às universidades estaduais, permitindo, dessa forma, que
ingressem nas universidades públicas os órfãos daqueles que deram
suas vidas pela sociedade, garantindo-lhes uma formação profissional
de nível superior, cuja perspectiva foi fortemente atingida pela perda
daqueles que os proviam, além de evitar que sejam excluídos do
processo seletivo por motivos sociais e econômicos.

A inclusão dos órfãos no percentual destinado aos portadores de
deficiência e indígenas não trará nenhum prejuízo a estes, pois,
embora detenham o legítimo direito das cotas, poucos são os que as
utilizam.

Dessa forma, os órfãos passariam também a ser beneficiados pelo
sistema de cotas e ocupariam as vagas ociosas que hoje não são
utilizadas, com isso o projeto não trará aumento nas despesas, pois a
porcentagem de vagas continuará a mesma da lei em vigor não



713

havendo extensão no percentual de vagas hoje destinado às cotas de
45% no total. A nova classe de cotistas entrará nos 5% reservados a
portadores de deficiência e indígenas. Este projeto não visa dispor
sobre a organização e administração das universidades. Mantém-se a
autonomia universitária, continuando ela própria com a prerrogativa de
definir o número total de vagas. O projeto em questão visa aumentar o
alcance social de uma relevante norma por outra lei.

Assim sendo, conto com a sensibilidade e apoio dos nobres pares
desta Casa para a aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.160/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.496/2007
Isenta do pagamento de fornecimento de luz pela Companhia

Energética de Minas Gerais - Cemig - e pela Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -, suspende seu corte e
estabelece condição de parcelamento de suas dívidas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam isentos do pagamento do consumo de energia

elétrica fornecida pela Companhia Energética de Minas Gerais -
Cemig - e do preço da água fornecida pela Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -, os trabalhadores
desempregados no âmbito do Estado de Minas Gerais.

§ 1° - A isenção de pagamento da luz e da água será  de até seis
meses.

§ 2° - Para a obtenção do benefício previsto no "ca put" do artigo, o
trabalhador deverá comprovar:

I - rescisão anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social -
CTPS -;

II - que possui família constituída;
III - que seu cônjuge não perceba mais do que um salário mínimo

mensal.
Art. 2° - O fornecimento de luz e água aos trabalha dores

desempregados, além do benefício previsto no art. 1°, não ficará
sujeito a corte por parte da Cemig e da Copasa-MG - por mais de seis
meses se o beneficiário continuar desempregado.



714

Art. 3° - Os consumidores mencionados no art. 1° e que já estejam
inadimplentes poderão ter seus débitos parcelados, com isenção de
juros de mora e multa, não podendo as parcelas ser superiores a 10%
(dez por cento) do último salário por eles percebido.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2007.
Bráulio Braz
Justificação: Apresento este projeto de lei com o propósito de

minimizar o sofrimento daquele que é o responsável pela família e que
às vezes fica em condição desfavorável de desemprego.

O desemprego não escolhe gênero, não escolhe nível ou escala
social e pode atingir a todos que vivem e dependem do emprego e do
trabalho para sobreviver. Apesar de ser uma realidade, ou melhor,
uma dura realidade, o que vemos é uma sociedade cada vez mais
hostil e preconceituosa diante do desempregado. Por isso, penso que
esta proposta, ainda que mínima, poderá ajudar, ainda que
momentaneamente, aqueles que precisam de tempo para adaptar-se
ao novo padrão de vida e despesas, até seu retorno ao trabalho.

O projeto não abrange toda a população mineira, pois em alguns
Municípios os serviços de energia elétrica, abastecimento de água e
saneamento pertencem aos próprios Municípios ou mesmo a
empresas privadas.

Acreditando ser um benefício de grande alcance social, espero o
apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.497 /2007
Declara de utilidade pública a Associação de Amigos da Corrida

Rústica de São Sebastião de Timóteo, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos

da Corrida Rústica de São Sebastião de Timóteo, com sede nesse
Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2007.
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Elisa Costa
Justificação: A referida entidade possui por finalidade precípua o

desenvolvimento educacional, social e atlético de crianças,
adolescentes e adultos, residentes no Município de Timóteo.

Na consecução de seus propósitos, a instituição realiza corridas
rústicas, promove palestras, reuniões, cursos e oficinas relacionados
com a educação esportiva; desenvolve ações nas áreas do esporte,
do meio ambiente, do lazer e da cultura; e firma convênios com
órgãos públicos e entidades privadas para subsidiar suas iniciativas.

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

REQUERIMENTOS
Nº 983/2007, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com os atletas mineiros que
menciona, participantes e medalhistas dos XV Jogos Pan Americanos.
(- À Comissão de Educação.)

Nº 984/2007, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Ten.-Cel. PM Euler Pereira
Queiroz, Comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, em
Contagem, pelo transcurso dos 25 anos de instalação desse Batalhão.
(- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 985/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Marina Caixeta Braga,
Juíza Auxiliar, e o Sr. Marco Antônio Rosa, Assessor, ambos do Juízo
Auxiliar de Conciliação de Precatórios, pela maneira profissional e
atenciosa com que vêm tratando os interesses dos Municípios do
Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 986/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
encaminhado ao Chefe do Detran-MG pedido de informações sobre a
aplicação do Decreto nº 44.546, de 20/6/2007, especialmente no que
diz respeito às questões que relaciona. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 987/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com o Secretário de Agricultura por
sua eleição para a Presidência do Conselho Nacional de Secretários
de Estado de Agricultura - Conseagri. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Nº 988/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao jornal “Belvedere e
Condomínios de Nova Lima” pelos seus quatro anos de
funcionamento.

Nº 989/2007, do Deputado Eros Biondini e outros, em que solicita
seja formulada manifestação de apoio à transferência do tráfego aéreo
do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para o Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, em Minas Gerais.

Nº 990/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Chefe do Detran-MG
a fim de se autorizar a realização, no Município de Uberlândia, de
exames médicos para renovação da carteira e habilitação de
condutores de veículos portadores de necessidades especiais. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 991/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
solicita seja enviado ofício à Secretaria de Fazenda solicitando cópia
dos documentos fiscais relativos à compra de leite efetuada pelas
principais redes de supermercados de Minas Gerais nos últimos seis
meses. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 992/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado votos de congratulações com a Agência de Notícias
dos Pobres - Agemp - pelo lançamento da divulgação de notícias para
as pessoas de menor poder aquisitivo. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 993/2007, da Comissão de Participação Popular, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça solicitando
a criação de varas especializadas em crimes contra crianças e
adolescentes nas comarcas de Municípios-pólo. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 994/2007, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Fabrício Mafra pela
conquista da medalha de bronze na modalidade de levantamento de
peso, categoria 105 quilos, nos XV Jogos Pan-americanos. (- À
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Comissão de Educação.)
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Elmiro Nascimento e Tiago Ulisses.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar
esta parte da reunião à realização da 1ª Conferência Metropolitana da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

- A ata deste evento será publicada na ediçao do dia 1º.9.2007.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Estão reabertos os
nossos trabalhos ordinários.

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

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 as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 22, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª 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 16h27min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús Filho, Jayro
Lessa e Sebastião Helvécio, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária; as Deputadas Gláucia Brandão e Maria
Lúcia Mendonça e os Deputados André Quintão, Durval Ângelo,
Gilberto Abramo e Weliton Prado, membros da Comissão de Membros
das Comissões Permanentes (§ 1º do art. 204 do Regimento Interno).
Estão presentes, também, os Deputados Adalclever Lopes, Wander
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Borges e Vanderlei Jangrossi. 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 informa que está
aberto até o dia 17/8/2007, o prazo para o recebimento de emendas
ao Projeto de Lei nº 1.368/2007. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.026/2007 (Deputado Agostinho
Patrús Filho) e 1.070/2007 (Deputado Sebastião Helvécio), em turno
único. 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 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, com Emenda
nº 208 e com as subemendas que reaferam o nº 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, no turno único, é apresentado requerimento de
votação destacada para a Emenda nº 208, pela Deputada Elisa Costa.
Submetido a votação salvo a emenda destacada, é o parecer
aprovado. Submetida a votação, é aprovada a Emenda nº 208,
registrando-se o voto contrário da Deputada Elisa Costa. E, o parecer
aprovado com a Emenda nº 208. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, com edital a
ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa - Sebastião Helvécio - Agostinho

Patrús Filho.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
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DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/8/2007
Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar, Délio Malheiros e Luiz Tadeu Leite,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e
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 matéria constante na
pauta e tratar de assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 917/2007.
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 Délio Malheiros (2), em que solicita seja realizada reunião
para, em audiência pública, debater a oferta e comercialização de
seguros pela Associação do Corpo de Bombeiros, bem como o uso
para maior credibilidade, de símbolos próprios do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais; e em que solicita seja realizada reunião para,
em audiência pública, debater a crescente onda de assaltos e
assassinatos de taxistas na Grande BH; Sargento Rodrigues (5), em
que solicita seja encaminhado ofício ao Sr. Jarbas Soares Júnior,
Procurador-Geral de Justiça, solicitando-lhe providência sobre
denúncia relativa à existência de placas de trânsito de estacionamento
privativo para Promotores de Justiça em via pública, em frente ao
prédio do Ministério Público do Município de Leopoldina; em que
solicita seja realizada reunião desta Comissão para, em audiência
pública, debater a segurança pública no Município de Águas
Formosas e na região, bem como as condições da cadeia pública
local, com vistas à criação da Apac; em que solicita seja apreciado por
esta Comissão o Projeto de Lei Complementar nº 27/2007, de autoria
do Governador do Estado; em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso ao repórter Carlos Viana, em virtude de
entrevista realizada com menor apreendido, autor de oito homicídios e
envolvido com tráfico de drogas; e em que solicita seja agendada
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visita desta Comissão ao terreno pertencente ao Instituto de
Previdência Social dos Militares de Minas Gerais - IPSM -, no Bairro
Jardim Vitória, nesta Capital com a finalidade de verificar denúncia da
associação comuntária local sobre sua utilização por bandidos como
esconderijo e desmonte de veículo; Antônio Carlos Arantes, em que
solicita seja realizada reunião conjunta das Comissões de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Segurança Pública para, em
audiência pública, debater a violência e a insegurança a que estão
submetidas as famílias residentes em áreas rurais e as providências
necessárias para garantir segurança pessoal e patrimonial nessas
áreas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Leonardo Moreira.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
14/8/2007

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Inácio Franco e Sebastião Costa (substituindo
este ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do PPS),
membros da supracitada Comissão. Está presente também o
Deputado André Quintão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Inácio Franco, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Em seguida,
acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.226/2007, em turno único,
para o qual designou como relator o Deputado Gustavo Valadares.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Registra-se a presença dos Deputados Juninho Araújo,
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Djalma Diniz e Fábio Avelar. Após discussão e votação, é aprovado,
em turno único, o Projeto de Lei nº 1.226/2007 (relator: Deputado
Gustavo Valadares) que recebeu parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 884, 885 e 930/2007. 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 Sávio Souza Cruz,
em que solicita seja realizada audiência pública para debater a
situação do transporte público oferecido pelas Linhas 1007 B e C, que
servem aos Bairros Santa Quitéria, Dumaville e Tropeiros, no
Município de Esmeraldas; Délio Malheiros, em que solicita seja
realizada reunião conjunta com a Comissão de Defesa do Consumidor
e do Contribuinte, para debater, em audiência pública, o novo Plano
de Reestruturação do Transporte Metropolitano, apresentado pela
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas; Dinis Pinheiro,
em que solicita sejam enviadas ao Vice-Governador as notas
taquigráficas da 4ª Reunião Extraordinária da Comissão de
Transporte; e Juninho Araújo, em que solicita seja realizada audiência
pública desta Comissão para debater o Projeto de Lei nº 1.057/2007.
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, 21 de agosto de 2007.
Juninho Araújo, Presidente - Paulo Guedes - Djalma Diniz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 402/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em
epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar Espírita
de Laura, com sede no Município de Juiz de Fora.

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 402/2007 pretende declarar de utilidade pública o
Lar Espírita de Laura, entidade sem fins lucrativos, fundada em 1999,
no Município de Juiz de Fora, com o objetivo de abrigar crianças com
idade de até 6 anos, órfãs, abandonadas ou desamparadas, que lhe
são encaminhadas pelos Conselhos Tutelares e o Juizado da Infância
e da Juventude.

Com capacidade de abrigar até oito crianças, a entidade envida
esforços para acolher e apoiar esses menores, suprindo suas
necessidades afetivas e materiais básicas.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

402/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.026/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Atendendo ao disposto no art. 231 da Constituição do Estado, o
Governador encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem nº
38/2007, o projeto de lei em epígrafe, que contém a atualização do
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 11/5/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, em conformidade com o art. 160 da
Constituição do Estado e com o art. 204 do Regimento Interno, para
receber parecer.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2º do art. 204, foi
concedido prazo de vinte dias para apresentação de emendas ao
projeto, o qual foi estendido, em virtude de Acordo de Líderes, até o
dia 16/7/2007. Nesse período, foram apresentadas 88 emendas à
proposição.

Nos termos regimentais, passamos a analisar o projeto e as
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emendas a ele apresentadas.
Fundamentação

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, elaborado
pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social  - CDES -, é
um plano estratégico indicativo para o Estado, cujo principal objetivo é
consolidar um conjunto de grandes escolhas que irão orientar a
construção do futuro do Estado em um horizonte de longo prazo.

O processo de revisão do PMDI tem como horizonte o ano de 2023
e mantém o compromisso original de responder às seguintes
questões: onde estamos, aonde podemos chegar, aonde queremos
chegar e como vamos chegar lá.

Nessa nova versão do Plano, a sociedade mineira continua a ser
inspirada pela visão de futuro de, até 2023, fazer de Minas o melhor
Estado para se viver.

A concretização dessa visão de futuro se dará por meio de um
esforço de planejamento que indique os caminhos que levarão o
Estado a esse futuro desejado. Estabeleceu-se, então, a estratégia de
desenvolvimento de longo prazo, ancorada no governo, na iniciativa
privada e nas organizações da sociedade civil. Essa estratégia
representa o caminho que conduzirá o Estado em direção ao futuro
desejado e é formada pelas seguintes estratégias setoriais:
Perspectiva Integrada do Capital Humano; Investimento e Negócios;
Integração Territorial Competitiva; Sustentabilidade Ambiental; Rede
de Cidades; Eqüidade e Bem-Estar; e Estado para Resultados. Para a
implementação da estratégia delineada, foram definidas onze áreas
de resultado: Educação de Qualidade; Protagonismo Juvenil;
Investimento e Valor Agregado da Produção; Inovação, Tecnologia e
Qualidade; Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,
Mucuri e Rio Doce; Logística de Integração e Desenvolvimento; Rede
de Cidades e Serviços; Vida Saudável; Defesa Social; Redução da
Pobreza e Inclusão Produtiva; e Qualidade Ambiental.

Cada área de resultado apresenta os principais desafios,
constituídos pelos objetivos estratégicos, pelos resultados finalísticos
ou metas, bem como pelas iniciativas prioritárias, os quais
representam o esforço que deverá ser empreendido para se atingir o
resultado almejado, ou seja, para transformar a estratégia em
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resultados efetivos.
Em decorrência dessa revisão do PMDI, a carteira de projetos

estruturadores, intitulada “Geraes”, destinada a direcionar a ação do
governo e seus parceiros, será renovada. Os projetos estruturadores
são o detalhamento gerencial das ações visando à obtenção das
transformações desejadas e planejadas e constituem as principais
prioridades de governo. Cada área de resultado será alvo de, pelo
menos, um grupo de projetos estruturadores.

Os projetos estruturadores serão concebidos quando da elaboração
do Plano Mineiro de Ação Governamental - PPAG - e agrupados em
razão de sua capacidade transformadora. Cada projeto terá um
gerente executivo e será objeto de gerenciamento intensivo.

Feitas essas considerações iniciais sobre o PMDI, passemos à
análise das emendas a ele apresentadas.

Parte das emendas apresentadas tem cunho alocativo ou visa a
introduzir no PMDI um conjunto de ações específicas. Cabe
esclarecer aqui que o PMDI, por ser um plano estratégico de longo
prazo, deve apresentar uma visão mais abrangente, com os objetivos
estratégicos e as iniciativas essenciais ao desenvolvimento do Estado.
Assim, entendemos que o instrumento adequado para o detalhamento
da estratégia de longo prazo em ações concretas é o PPAG, que cria
os programas e as ações, com as respectivas dotações
orçamentárias, e define os programas estruturadores. Sua proposta
será, brevemente, encaminhada e discutida nesta Casa. Portanto, o
planejamento público em Minas, ou seja, as leis que estabelecem o
ciclo orçamentário, está estruturado na seguinte lógica: o PMDI, plano
de longo prazo, trata dos grandes temas, traça os grandes eixos ou
rumos que conduzirão à visão de futuro nele estabelecida; o PPAG,
compatível com o PMDI, detalha, em médio prazo, os programas e as
ações de forma concreta e quantificada, com as metas físicas e as
dotações orçamentárias correspondentes; já o Orçamento traz para o
curto prazo os programas e as ações previstos no PPAG, para serem
executados a cada exercício.

Um outro grupo de emendas visa a introduzir no PMDI disposições
objeto de legislação específica, já que o PMDI é lei apenas no sentido
formal, e não no sentido material, não cria direitos subjetivos ou
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obrigações, tem caráter apenas indicativo. Portanto, pelos motivos
expostos, deixamos de acatar as Emendas nºs 1, 3, 17 a 19, 22, 25 a
40, 48 a 54, 56, 60, 61, 62, 68, 70, 71, 74, 75, 79 a 88.

Deixamos também de acatar as Emendas nºs 6, 23, 24, 46 e 67 por
considerarmos que já estão contempladas no projeto de lei ou em
outra emenda acatada.

Opinamos ainda pela rejeição das Emendas nºs 16 e 78, que
pretendem alterar o parágrafo único do art. 3º do projeto, tendo em
vista que opinamos por acolher a Emenda nº 77, que propõe a
supressão do referido dispositivo.

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

1.026/2007 em turno único, com as Emendas nºs 2, 4, 5, 9, 10, 44, 59,
65, 66, 76 e 77 na forma apresentada, com as Emendas nºs 89 e 90, a
seguir apresentadas, com as subemendas que receberam o nº 1 às
Emendas nºs 7, 8, 13, 14, 20, 21, 42, 45, 58 e 64; com as
Subemendas nºs 1 e 2 à Emenda nº 15; e pela rejeição das Emendas
nºs 1, 3, 6, 11, 12, 16 a 19, 22 a 41, 43, 46 a 57, 60 a 63, 67 a 75, 78
a 88.

Esclarecemos que, com a aprovação da Emenda nº 2, fica
prejudicada a Emenda nº 72; com a aprovação da Emenda nº 77,
ficam prejudicadas as Emendas nºs 16 e 78. Da mesma forma, ficam
prejudicadas as Emendas nºs 13, 14, 20, 21, 42, 45, 58 e 64 com a
aprovação das respectivas subemendas que receberam o nº 1, e a
Emenda nº 15, com a aprovação das Subemendas nºs 1 e 2. Ficam
também prejudicadas a Emenda nº 8, com a aprovação das
subemendas que receberam o nº 1 às Emendas nºs 8, 42 e 45; a
Emenda nº 7, com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 7 e
das Emendas nºs 2, 4, 5 e 9; a Emenda nº 41, com a aprovação da
Subemenda nº 1 à Emenda nº 7 e das Emendas nºs 65 e 66.

Esclarecemos ainda que, com a aprovação da Subemenda nº 1 à
Emenda nº 7, ficam prejudicadas as Emendas nºs 43, 47, 63 e 69; da
Subemenda nº 1 à Emenda nº 45, fica prejudicada a Emenda nº 73;
da Subemenda nº 1 à Emenda nº 21, fica prejudicada a Emenda nº
12; da Subemenda nº 1 à Emenda nº 58, fica prejudicada a Emenda
nº 57.
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Subemenda nº 1 à Emenda nº 7
Incidência: Anexo - Item 4.8 - Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva.
Alteração proposta: acrescenta o objetivo estratégico “Fortalecer a

agricultura familiar” e, ao final da prioridade “Promoção da inclusão
produtiva através da indução do cooperativismo”, a expressão “e da
agricultura familiar”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 8
Incidência: Anexo - Item 4.8 - Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva.
Alteração proposta: acrescenta, na prioridade “O acesso da

população em condições de pobreza ao sistema de proteção social”,
após o termo “pobreza”, a expressão “e vulnerabilidade social”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 13
Incidência: Anexo - Item 4.10 - Defesa Social.
Alteração proposta: acrescenta, ao final da prioridade “Atendimento

às medidas socioeducativas para romper com o ciclo vicioso da
criminalidade juvenil”, a expressão “em integração com a rede de
proteção especial do Suas”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 14
Incidência: Anexo - Item 4.11 - Rede de Cidades e Serviços.
Alteração proposta: acrescenta, no objetivo estratégico “Planejar e

gerir o desenvolvimento da rede de cidades mineiras para adequar
sua capacidade de prestação de serviços de educação, saúde,
saneamento, transporte, habitação, acesso à internet, inovação
tecnológica, formação profissional e gestão ambiental”, após o termo
“saneamento”, a expressão “assistência social, cultura,”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 15
Incidência: Anexo - Item 5.1 - Qualidade e Inovação em Gestão

Pública.
Alteração proposta: substitui, no objetivo estratégico “Aprofundar a

profissionalização de gestores públicos”, o termo “gestores” por
“servidores”.

Subemenda nº 2 à Emenda nº 15
Incidência: Anexo - Item 5.1 - Qualidade e Inovação em Gestão

Pública.
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Alteração proposta: acrescenta, ao final do objetivo estratégico
“Efetivar política de prestação de contas à sociedade”, a expressão
“tornando o orçamento público e sua execução acessíveis à
população”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 20
Acrescente-se ao art. 2º o seguinte inciso, onde convier:
“Art. 2º - (...)
... - a sustentabilidade do meio ambiente.”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 21
Incidência: Anexo - Item 4.9 - Qualidade Ambiental.
Alteração proposta: acrescenta, ao final da iniciativa priorizada “O

tratamento adequado dos resíduos sólidos, visando equacionar a
destinação e fomentar o reaproveitamento;”, a expressão “e
reciclagem de materiais”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 42
Incidência: Anexo - Item 4.8 - Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva.
Alteração proposta: acrescenta objetivo estratégico com a seguinte

redação: “Buscar a erradicação do trabalho infantil no Estado”.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 45

Incidência: Anexo - Item 4.8 - Redução da Pobreza e Inclusão
Produtiva.

Alteração proposta: dá ao objetivo estratégico “Ampliar a provisão
indireta dos serviços de assistência social” a seguinte redação:
“Incentivar a implantação do Sistema Único de Assistência Social -
Suas.”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 58
Incidência: Anexo - Item 4.10 - Defesa Social.
Alteração proposta: dá ao objetivo estratégico “Consolidar a

tendência decrescente para os índices de violência em Minas Gerais”
a seguinte redação: “Buscar a redução da violência nas áreas urbanas
e rurais”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 64
Incidência: Anexo - Item 4.4 - Investimento e Valor Agregado da

Produção.
Alteração proposta: acrescenta, ao final da iniciativa priorizada “A
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ampliação da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;”,
a expressão “e a busca da diversificação da matriz energética, com
ênfase para as energias renováveis;”.

Emenda nº 89
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - O Anexo II integra esta lei na forma de incisos deste artigo,

e as alterações nele contidas serão incorporadas pelo Poder
Executivo ao texto do Anexo I”.

Emenda nº 90
  *- A tabela referente a “Alteração nos Quadros de Resultados
Finalísticos do Anexo a que se refere o art. 1º” foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 23.8.2007.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Zé Maia,  Presidente -  Agostinho Patrús Filho,  relator - Antônio

Júlio - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.286/2007
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o Projeto de Lei nº

1.286/2007 tem por objetivo instituir o Diploma Prefeitura Municipal
Amiga do Meio Ambiente.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem, agora, a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 102, VIII, c/c o
art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.286/2007 pretende instituir o Diploma

Prefeitura Municipal Amiga do Meio Ambiente, a ser concedido,
anualmente, no Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, à
Prefeitura Municipal que houver se destacado no desenvolvimento de
projetos e ações que visem melhorar as condições do meio ambiente
no âmbito de seu território.

A preservação do meio ambiente é objeto de discussão e
preocupação por parte de entidades governamentais e de toda a
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sociedade civil devido, principalmente, ao aquecimento global,
fenômeno climático de larga extensão, que aponta um aumento da
temperatura média superficial global nos últimos 150 anos. Entretanto,
o significado desse aumento de temperatura ainda é objeto de muitos
debates entre os cientistas, que discutem se suas causas são naturais
ou provocadas pelo homem.

Grande parte da comunidade científica acredita que o aumento de
concentração de poluentes na atmosfera é a principal causa do efeito
estufa, pois eles estariam retendo parte da radiação de calor recebida
do Sol e, em condições normais, refletida pela Terra para o espaço.

Buscando amenizar os efeitos causados pelo aquecimento global,
pessoas, comunidades e entidades públicas buscam alterar hábitos e
padrões de desenvolvimento.

Nesse sentido, o projeto em análise é meritório e oportuno, pois
incentiva a conscientização dos administradores municipais e o
desenvolvimento de projetos e ações para melhorar as condições do
meio ambiente.

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

1.286/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente e relator - Wander Borges - Almir

Paraca.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.311/2007
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Almir Paraca, o Projeto de Lei nº 1.311/2007

tem por objetivo instituir o Dia Estadual de Reflexão sobre as
Mudanças Climáticas.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a
Emenda nº 1, que apresentou. A proposição vem, agora, a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
102, VIII, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.311/2007 pretende criar o Dia Estadual de
Reflexão sobre as Mudanças Climáticas, a ser comemorado
anualmente, no dia 8 de junho, como parte das comemorações da
Semana Nacional do Meio Ambiente. O art. 2º prevê que, nessa data,
serão desenvolvidas atividades, elaborados projetos e organizados
debates, seminários, audiências e outros eventos relacionados ao
tema em todo o Estado, especialmente nas escolas públicas.

A proposição em análise está em sintonia com marcante
preocupação dos dias atuais: as mudanças climáticas decorrentes do
aquecimento global, caracterizadas pelo aumento da temperatura em
todo o planeta. A comunidade científica tem apresentado diversos
estudos, relatórios e informações, cada vez mais consolidados, a
respeito do assunto.

A Terra sempre apresentou alterações de temperatura, mas, a partir
da Revolução Industrial, surgiu uma nova realidade, com a poluição
produzida pelo homem. Esse problema começou a ser sentido nos
microclimas, com o aumento da temperatura nos grandes centros
urbanos e, mais recentemente, no macroclima, com o aumento do
nível do mar, uma ameaça em escala global que pode causar
escassez de alimentos e graves problemas sociais.

São vários os fatores, apontados por ecologistas e cientistas, que
provocam essas mudanças climáticas, tais como efeito estufa, buraco
na camada de ozônio, poluição atmosférica e aumento na produção
de gás carbônico. A principal conseqüência é o aquecimento do clima
da Terra, provocando aumento da temperatura dos oceanos e
derretimento das geleiras, com a conseqüente elevação do nível do
mar, redundando em inundações das áreas mais baixas por água
salgada e contaminação da água potável e das áreas de plantio.

Para o enfrentamento desse problema, é preciso posicionamento
político determinado dos governantes, estratégias pedagógicas e
esforços concentrados e articulados, que somente podem ser
concretizados se houver conscientização da população para as
mudanças necessárias, que incluem a reciclagem de materiais, o uso
de energias renováveis e a redução do desmatamento.

Nesse contexto, a proposição em análise é meritória e oportuna, por
refletir uma preocupação dos governantes e da sociedade civil e por
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contribuir para alertar e conscientizar os mineiros sobre o
aquecimento global, maior desafio ambiental do século XXI.

Por fim, cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem como finalidade suprimir o
art. 3º da proposição, que autoriza o Poder Executivo a incluir o Dia
Estadual de Reflexão sobre as Mudanças Climáticas no calendário
oficial de eventos do Estado, por se tratar de ato administrativo que
dispensa dispositivo legal para sua efetivação.

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

1.311/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges, relator - Almir

Paraca.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.322/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Itapecerica - Apae -, 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 determina o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.322/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapecerica, que
possui como finalidade primordial promover a melhoria da qualidade
de vida das pessoas com deficiência, buscando assegurar-lhes o
pleno exercício da cidadania, bem como incentivar a comunidade a
melhor conhecer suas potencialidades e reivindicações.

Para isso, coordena e executa políticas e programas da Federação
das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes,
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assegurando e defendendo o progresso, a credibilidade e a unidade
orgânica e filosófica do movimento apaeano.

A entidade proporciona a seus assistidos atendimento nas áreas de
educação, saúde, esporte e lazer, além de promover estudos e
pesquisas, referentes à causa do excepcional, com o intuito de
difundir avanços científicos para a área e aprimorar a formação de
pessoal técnico.

Junto aos poderes públicos e às entidades privadas, reivindica
políticas a favor dos direitos da pessoa com deficiência.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.322/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.335/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Casa de Apoio ao Drogado e ao
Alcoólatra - Cada -, com sede no Município de Divinópolis.

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 1.335/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Casa de Apoio ao Drogado e ao Alcoólatra, com sede no Município
de Divinópolis, que possui como finalidade a defesa de pessoas
consideradas dependentes de substâncias químicas.

Na consecução de seus propósitos, oferece-lhes apoio e palestras,
conferências e seminários, visando conscientizá-las sobre os
malefícios decorrentes desses vícios.
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Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.335/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.353/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Doadores de Sangue
de Santa Juliana, 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 1.353/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Doadores de Sangue de Santa Juliana, que possui
como finalidade congregar e apoiar os doadores de sangue.

Promove campanhas periódicas com o propósito de estimular
voluntários e associados a manterem essa forma de solidariedade
vital à sobrevivência das pessoas que necessitam de transfusão de
sangue.

Pela relevância do seu esforço para a manutenção da vida,
acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

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

nº 1.353/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.371/2007



734

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Creche José Fernandes, com sede
no Município de Governador Valadares.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Agora, cabe a
este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.371/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Creche José Fernandes, entidade civil sem fins lucrativos,
que tem como objetivo principal acolher crianças de até seis anos de
idade oriundas de famílias com pequeno poder aquisitivo.

Para que possa realizar sua finalidade, promove eventos de lazer e
campanhas de arrecadação de alimentos e agasalhos, a serem
doados aos carentes, além de palestras para esclarecimento de temas
específicos nas áreas de educação, saúde e nutrição.

Em virtude da relevância social de seus objetivos, consideramos
justo e oportuno lhe seja concedido o pretendido título declaratório de
utilidade pública.

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

nº 1.371/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.373/2007

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 Associação Comunitária
de Assistência Social, com sede no Município de Uberlândia.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.373/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária de Assistência Social, entidade de fins não
econômicos que tem como principal objetivo a elaboração de projetos
e a promoção da assistência social no Município de Uberlândia.

Para atingir sua pretensão, promove educação formal e
profissionalizante e atividades voltadas para o fomento do esporte
semiprofissional e amador, incentiva a preservação e conservação do
meio ambiente e do patrimônio histórico e a valorização da arte e
cultura.

Cabe ressaltar, ainda, que a entidade incentiva o voluntariado,
buscando a união da comunidade em prol de seu desenvolvimento
econômico e 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 1.373/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.383/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo instituir no calendário oficial do Estado o Dia
do Samurai.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou. A proposição vem, agora, a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
102, XVII, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.383/2007 pretende instituir no calendário oficial
do Estado o Dia do Samurai, a ser comemorado no dia 24 de abril,
além de estabelecer que as despesas decorrentes da execução da lei
correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente e
prever a regulamentação da nova lei por parte do Poder Executivo.

Inicialmente, cabe esclarecer que o Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, suprime os comandos
relacionados com a dotação orçamentária e com a regulamentação,
porque a instituição de data comemorativa não gera despesas e por
ser competência do Governador, prevista na Constituição do Estado,
expedir decretos regulamentares. Além disso, retirou a determinação
para inclusão da data no calendário do Estado, por se tratar de ato
administrativo que dispensa comando legal.

Com relação ao mérito da matéria, cabe esclarecer que os samurais
eram soldados da aristocracia do Japão, que tinham como principais
características disciplina, lealdade e grande habilidade com o sabre
japonês. Por quase oito séculos, esses guerreiros ocuparam alto
“status” social na ditadura militar nipônica do Shogunato.

Inicialmente, eram apenas coletores de impostos, mas, por volta do
século X, ganharam novas funções, como a militar. Nessa época,
qualquer cidadão podia tornar-se um samurai, mas, quando esse
grupo passou a constituir uma casta, o título começou a ser passado
de pai para filho.

No final do século XIX, a classe dos samurais foi abolida e
estabelecido um exército nacional ao estilo ocidental, mas seu código
ainda sobrevive na atual sociedade japonesa, assim como alguns
aspectos de seu modo de vida permanecem influenciando a
civilização ocidental.

A instituição do Dia do Samurai é uma homenagem aos guerreiros
do Japão, mundialmente conhecidos como símbolo de ética por seu
apego à honra e cultivo de virtudes como coragem, lealdade,
compaixão, benevolência, honestidade e respeito.

O dia 24 de abril foi escolhido por ser aniversário do sensei Jorge
Kishikawa, exímio atleta, várias vezes campeão brasileiro de Kendô,
esporte criado a partir de técnicas de combate samurai, que mantém,
em São Paulo, o Instituto Niten, para propagar a arte da espada
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samurai.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.383/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.412/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o Projeto de Lei nº

1.412/2007 tem por escopo instituir o Dia Estadual do Turista.
A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/7/2007 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 1.412/2007 tem como finalidade instituir o Dia

Estadual do Turista, a ser comemorado, anualmente, no dia 27 de
setembro.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela
repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando competência legislativa
própria, respeitados os limites do ordenamento jurídico.

A delimitação da competência do Estado está consagrada no § 1º do
art. 25 da Constituição da República, que lhe reserva as matérias que
não se enquadram no campo privativo da União, elencadas no art. 22,
ou do Município, fixadas no art. 30.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa não constitui assunto de competência privativa da
União ou do Município e pode ser objeto de disciplina jurídica por
parte do Estado.
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Importante esclarecer, ainda, que o art. 66 da Carta mineira, ao
enumerar as matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e
dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público
e do Tribunal de Contas, não faz menção a essa que ora
examinamos. Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste
Parlamento é facultada a iniciativa da proposição.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.412/2007.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 12/2007
Comissão Especial

Relatório
Subscrita por mais de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e

tendo como primeiro signatário o Deputado Doutor Viana, a Proposta
de Emenda à Constituição nº 12/2007 acrescenta dispositivo ao art.
157 da Constituição do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 201, c/c o art. 111, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento tem o escopo de introduzir o inciso VIII

no § 1º do art. 157 da Carta mineira, de modo a determinar que a lei
orçamentária anual deverá compreender “o orçamento da seguridade
social, abrangendo todas as entidades e todos os órgãos da
administração direta e indireta a ela vinculados, bem como as
fundações e os fundos instituídos e mantidos pelo poder público”. O §
1º do mencionado art. 157 enumera o conjunto de ações
governamentais que deverão constar na Lei do Orçamento Anual,
entre as quais se destacam os objetivos e as metas especificadas em
subprojetos e subatividades e a identificação dos investimentos, por
região do Estado.

A rigor, o que se pretende, por meio da proposta em exame, é
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reproduzir, no ordenamento constitucional mineiro, o disposto no
inciso III do § 5º do art. 165 da Constituição da República, o qual
prescreve:

“Art. 165 - (...)
§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá:
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as

entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou
indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo
poder público”.

Os incisos I e II do referido preceito constitucional tratam do
orçamento fiscal referente aos Poderes da União e do orçamento de
investimento das empresas estatais no âmbito federal,
respectivamente. Tais dispositivos correspondem, essencialmente,
aos incisos I e II do art. 157 da Carta mineira, com as devidas
adaptações.

Nota-se, à primeira vista, com base na justificação apresentada pelo
primeiro signatário da proposição, que a preocupação deste consiste
na plena harmonização entre os preceitos da Constituição do Estado e
as diretrizes da Lei Maior, o que serviria de pretexto para a
deflagração do processo legislativo. Para alcançar esse desiderato,
propõe a inserção de preceito do mesmo teor, ou seja, atinente ao
orçamento da seguridade social, na Carta Política mineira.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a expressão “seguridade social”
tem sentido amplo e abrange um conjunto de ações estatais voltadas
para a saúde, a previdência e a assistência social. A competência
para legislar sobre seguridade social é privativa da União, conforme
dispõe o art. 22, XXIII, da Constituição da República, embora ações
concretas preordenadas à aplicação da legislação federal possam ser
implementadas pelos demais entes da Federação. É preciso, pois,
distinguir a competência para a edição de normas jurídicas sobre o
tema em questão, atividade eminentemente abstrata, e a prerrogativa
para concretizar e aplicar os comandos legais preexistentes. A
primeira encarta-se no domínio normativo da União, por expressa
determinação constitucional, ao passo que a segunda pode ficar a
cargo dos Estados membros.

Na verdade, a proposta de que se cogita não contém, efetivamente,
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regras impessoais sobre a seguridade social nem estabelece
requisitos, condições ou benefícios decorrentes desse instituto, mas
tão-somente prevê que a lei orçamentária anual deverá conter o
orçamento da seguridade social, que abrangerá todos os órgãos e
entidades da administração centralizada e descentralizada. Nesse
particular, o projeto não afronta a competência da União para tratar do
assunto, pois cada entidade federada desfruta de competência para a
elaboração de sua lei orçamentária. Destarte, o comando apenas
impõe ao Estado, por ocasião da feitura desse diploma normativo-
orçamentário, a especificação do orçamento da seguridade social.
Trata-se, portanto, de opção política quanto à discriminação de
recursos na Lei Orçamentária Anual, que é de iniciativa privativa do
Executivo.

A título de exemplificação, cabe mencionar que o inciso III do § 5º do
art. 165 da Constituição Federal, que ora se pretende introduzir na
Carta mineira, foi reproduzido expressamente em várias Constituições
Estaduais. Para confirmar tal assertiva, basta verificar o disposto no
art. 150, § 5º, III, da Carta do Estado do Espírito Santo; no art. 206, §
5º, III, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; no art. 120, § 4º,
III, da Constituição do Estado de Santa Catarina; e no art. 174, § 4º, 3,
da Carta do Estado de São Paulo.

Afastada, pois, a hipótese de ingerência no campo legiferante da
União, parece-nos que, sob a ótica do mérito, a proposição é oportuna
e conveniente, uma vez que objetiva inserir na peça orçamentária
anual a previsão relativa à receita e às despesas com a seguridade
social, o que torna a citada lei mais transparente e didática.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição nº 12/2007.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Sebastião Costa, Presidente - Domingos Sávio - André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 236/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.183/2005,
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dispõe sobre a afixação, nas recepções dos hospitais da rede pública
do Estado, da Cartilha dos Direitos do Paciente.

Publicada no diário oficial de 9/3/2007, a proposição foi apreciada
pela Comissão de Constituição e Justiça e aprovada nos aspectos
jurídico, constitucional e legal, na forma do Substitutivo nº 1, que essa
Comissão apresentou.

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos dos arts. 188 e 102, XI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame tem por objetivo a disseminação de

informações sobre direitos de usuários das ações e serviços públicos
de saúde, na forma de uma cartilha a ser afixada nas recepções de
hospitais da rede estadual que compõe o Sistema Único de Saúde -
SUS.

Não é difícil perceber a intenção do legislador de proporcionar maior
segurança ao paciente que, em situação de fragilidade física, quase
sempre está emocionalmente vulnerável, bem como a sua família.

Os princípios do SUS não são ainda completamente respeitados no
nosso País, embora conheçamos os enormes avanços obtidos no
campo da saúde pública. Não raro os usuários não são nem sequer
ouvidos ou informados sobre o tratamento a que são submetidos. Não
se pode generalizar a má conduta de algumas instituições, mas
também não se pode ignorar as graves situações de maus tratos
ocorridas nos serviços públicos.

O projeto trata, porém, de matéria cujo conteúdo já está na Lei nº
16.279/2006, que lista a maioria dos comandos aqui propostos e
prevê, no seu art. 27, a obrigatoriedade da afixação de seu inteiro
teor, em local visível, nas instituições que prestam serviços públicos
de saúde.

A Comissão de Constituição e Justiça, na sua análise preliminar,
desentranhou do projeto a matéria juridicamente cabível, e propôs um
substitutivo que a acrescenta à citada Lei nº 16.279, de 2006.

Avaliamos, entretanto, a criteriosa análise dessa douta Comissão e
verificamos que os dispositivos constantes no Substitutivo nº 1 já se
encontram também na Lei nº 16.279, mesmo sem estar explicitamente
citados.
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No que diz respeito a informações sobre procedência de sangue e
hemoderivados, entendemos que o comando contido na alínea “b”, do
inciso XI, do art. 2º já inclui a matéria, pois obriga a anotação no
prontuário do paciente do registro da quantidade de sangue recebida
e dos dados que permitam identificar a sua origem, as sorologias
efetuadas e o prazo de validade.

Quanto ao que se refere às informações sobre ocorrência de
diabetes, anemia ou alergia medicamentosa, bem como ao acesso às
contas referentes às despesas com o tratamento, temos no art. 2º, VI
e alíneas da citada lei um comando abrangente, “in verbis”:

“Art. 2º - (...)
VI - receber informações claras, objetivas e compreensíveis sobre:
a) as hipóteses diagnósticas;
b) os diagnósticos realizados:
c) os exames solicitados;
(...)
l) outras informações que julgar necessárias, relativas a seu quadro

clínico;”.
Assim sendo, entendemos que não há necessidade de editar nova

norma para assegurar bom tratamento aos usuários do SUS.
Ademais, nossa experiência prática e nossa observação quotidiana
nos dão a certeza de que os eventuais desmandos e desrespeitos
sofridos pela população nas ações e serviços de saúde não se devem
à falta de normatização, mas de efetiva fiscalização por parte dos
órgãos responsáveis.

À despeito de respeitarmos a intenção do autor, não acolheremos a
proposição por considerá-la inócua no mundo jurídico.

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

236/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Rosângela

Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 414/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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A proposição em epígrafe, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.147/2003 e de autoria da Deputada Ana Maria
Resende, “contém o Código de Proteção e Defesa dos Direitos do
Usuário do Serviço Público de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos
da sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Por determinação do Presidente desta Casa, baseada no § 2º do art.
173 do Regimento Interno, à proposição em tela foi anexado o Projeto
de Lei nº 1.044/2007.

Fundamentação
A proposta é inovadora ao criar o referido código, que disciplina os

direitos e as obrigações dos usuários do serviço público estadual.
Trata-se de proposição ampla e suficientemente genérica para
alcançar todos os serviços públicos prestados pelo Estado, embora
sem adentrar nas especificidades próprias de cada tipo de serviço. Em
parte, a proposição regulamenta o § 3º do art. 37 da Constituição da
República:

“Art. 37 - (...)
§ 3º - A lei disciplinará as formas de participação do usuário na

administração pública direta e indireta, regulando especialmente:
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em

geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao
usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos
serviços;

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a
informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X
e XXXIII;

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou
abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública”.

A proposição em exame disciplina quase todos os elementos
contidos no comando constitucional, deixando apenas de fazer
menção às avaliações interna e externa dos serviços públicos. Por
exemplo, o acesso aos registros públicos está disciplinado nos arts. 4º
e 5º da proposição em apreço; a representação, nos arts. 13 e



744

seguintes. Não há referência, todavia, à “avaliação periódica, externa
e interna, da qualidade dos serviços” a que se refere o inciso I do § 3º
do art. 37 da Constituição da República. Deixamos para as comissões
de mérito a discussão sobre a conveniência de se utilizar a proposição
em exame para suprir esta matéria, considerando que ela está
prevista na Lei nº 15.298, de 6/8/2004.

Se aprovado, o projeto em epígrafe manterá estreita conexão com
duas normas em vigor: a Lei nº 15.298, de 2004, que cria a Ouvidoria-
Geral do Estado e dá outras providências, e a Lei nº 14.184, de
31/1/2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da
administração pública estadual. Os arts. 8º e 28 da proposição em tela
fazem menção a esse diploma legal, de forma que a conexão entre
ambos fica explícita no próprio texto normativo, o que facilitará a
aplicação de ambas as normas. Torna-se necessário, contudo,
explicitar a conexão entre este projeto de lei e a norma que institui a
Ouvidoria-Geral, o que fazemos por meio da Emenda nº 1.
Esclarecemos que não estamos criando uma atribuição nova para
este órgão, uma vez que a apuração de irregularidade na oferta dos
serviços públicos já é de sua competência. Dispõe o art. 4º da Lei nº
15.298, de 2004:

“Art. 4º - A Ouvidoria-Geral do Estado tem por finalidade examinar
manifestações referentes a procedimentos e ações de agente, órgão e
entidade da administração pública direta e indireta do Poder Executivo
Estadual, bem como de concessionário e permissionário de serviço
público estadual, competindo-lhe:

(...)
V - receber, encaminhar e acompanhar até a solução final

denúncias, reclamações e sugestões que tenham por objeto:
(...)
d) o resguardo dos direitos dos usuários de serviços públicos

estaduais;”.
A mudança, que ajusta a proposição à ordem jurídica vigente, é

significativa, pois a representação não irá tramitar no órgão cujos
serviços prestados estão em xeque, mas na Ouvidoria-Geral, que
apresenta melhores condições de atuar com a imparcialidade que a
função requer.
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O projeto em apreço não deve repetir ou excepcionar o que já está
estabelecido nos mencionados diplomas legais, em especial normas
que se referem ao processo administrativo já previstas na Lei nº
14.184, de 2002. Não nos parece adequada a reprodução de normas
previstas nessa lei, a criação de exceções às suas regras ou de
dispositivos que se refiram especificamente ao processo
administrativo, uma vez que essas medidas reduzem sua força
normativa, em prejuízo dos administrados porque a disciplina legal do
processo administrativo é fundamental para o exercício da cidadania.
Por isto, convém suprimir os arts. 9º, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 24 da
proposição em tela.

Com efeito, o art. 9º estabelece as fases do processo administrativo,
matéria que não se refere propriamente à proteção do consumidor. O
art. 10 versa sobre a forma dos atos administrativos, aspecto que se
encontra disciplinado no Capítulo VI da Lei nº 14.184, de 2002. A
regra estabelecida no art. 14 da proposição já consta do parágrafo
único do art. 10 da referida lei. As garantias do interessado previstas
no art. 16 do projeto constam do Capítulo III da lei, e as matérias
constantes dos arts. 17, 18, 19 e 24 da proposição encontram-se
disciplinadas nos arts. 23, 24, 29 e 59 da lei, respectivamente.

Como a matéria não se refere à organização ou funcionamento do
Poder Executivo, mas a direito dos administrados, sua iniciativa
legislativa é comum, ou seja, não é privativa do Chefe do Poder
Executivo.

Por fim, revogamos expressamente as Leis n° 11.751,  de 16/1/95,
que dispõe sobre o atendimento ao usuário de serviços públicos, e nº
12.628, de 6/10/97, que disciplina as reclamações relativas à
prestação de serviço público, em conformidade com o disposto no § 4°
do art. 40 da Constituição do Estado. Trata-se de leis que abordam
matéria contida no projeto em análise. Apresentamos emendas
distintas, pois pode o Plenário decidir pela revogação de uma e pela
manutenção da vigência da outra. Se ambas as emendas forem
aprovadas em Plenário, elas devem ser acrescidas à redação do
vencido em um mesmo dispositivo.

Cumpre, ainda, manifestarmo-nos sobre o Projeto de Lei nº
1.044/2007, que foi anexado à proposição em apreço. Decorrente do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.488/2004 e de autoria do
Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº 1.044/2007 tem o mesmo
objeto da proposição principal. Dividida em seis capítulos, o projeto
anexado reproduz a estrutura da Lei nº 10.294, de 20/4/99, do Estado
de São Paulo, como reconhece o seu autor na justificação.

Certamente o projeto de lei anexado traz sugestões importantes a
serem apreciadas pelas comissões de mérito. Cabe-nos alertar para
eventuais problemas de constitucionalidade. Assim, vale observar que
o art. 11 estabelece que as ouvidorias serão compostas por
representantes dos servidores públicos eleitos por eles diretamente.
Tal dispositivo apresenta dois problemas. O primeiro reside no fato de
que não há previsão constitucional para que servidores sejam
conduzidos a cargos públicos por meio de eleição. A matéria já foi
exaustivamente discutida nesta Casa, por ocasião das proposições
que estabeleceram eleição para o cargo de diretores de escolas
públicas. Ainda que se admitisse a possibilidade de eleição para a
seleção de servidores para determinado cargo, seria um procedimento
inadequado para o caso em tela: afinal, as ouvidorias controlam os
serviços prestados pelos servidores públicos. O art. 15 dá um
comando para que o Poder Executivo institua Sistema Mineiro de
Defesa dos Serviços Públicos, o que nos parece invadir a seara do
funcionamento do Poder Executivo, matéria de iniciativa privativa do
seu Chefe.

Na oportunidade, chamamos a atenção para a exigüidade do prazo
de 48 horas estabelecido no § 1º do art. 4º da proposição. Porém,
deixamos para a comissão de mérito avaliar a conveniência de alterá-
lo, por entender que essa questão não se refere ao objeto desta
Comissão.

As alterações apresentadas no final deste parecer visam adequar o
projeto em tela aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Certamente, o debate sobre o mérito da matéria
possibilitará o aperfeiçoamento da proposição em outros aspectos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 414/2007,
na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Contém o Código de Proteção e Defesa dos Direitos do Usuário do

Serviço Público de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurada a proteção e a defesa dos direitos do

usuário do serviço público no Estado, nos termos deste Código.
Art. 2º - As normas do Código visam à tutela dos direitos do usuário

e aplicam-se aos serviços públicos prestados:
I - pela administração pública direta, autárquica e fundacional;
II - por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou

qualquer outra forma de delegação por meio de convênio.
Art. 3º - São direitos básicos do usuário do serviço público:
I - a informação;
II - a qualidade na prestação do serviço;
III - o controle adequado do serviço público;
IV - os decorrentes de tratados ou convenções, leis, regulamentos e

atos normativos expedidos por autoridades administrativas.
Art. 4º - O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre:
I - o horário de funcionamento dos órgãos e das entidades da

administração pública;
II - o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização

exata e a indicação do setor responsável pelo atendimento ao público;
III - os procedimentos para acesso a exames, formulários e outros

dados necessários à prestação do serviço;
IV - a autoridade ou o órgão responsável pelo recebimento de

reclamações e sugestões;
V - a tramitação do processo administrativo em que figure como

interessado;
VI - a decisão proferida e a sua motivação, inclusive opiniões

divergentes, constante em processo administrativo em que figure
como interessado, sendo-lhe conferido o direito à obtenção de cópia
de inteiro teor do respectivo processo;

VII - a composição das taxas e das tarifas cobradas pela prestação
dos serviços públicos, recebendo o usuário, em tempo hábil, cobrança
por meio de documento contendo os dados necessários à exata
compreensão da extensão do serviço prestado;
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VIII - os bancos de dados de interesse público que contenham
informações quanto a gastos, licitações e contratações, de modo a
permitir acompanhamento e maior controle da utilização dos recursos
públicos por parte do contribuinte;

IX - os dados e as informações a ele referentes constantes em
registros e arquivos das repartições públicas, com o fornecimento de
certidões, se solicitadas, e observado o disposto no § 1º.

§ 1º - O usuário de serviço público que encontrar, em cadastros,
fichas, registros e dados pessoais a seu respeito, inexatidão a que
não tiver dado causa, poderá exigir sua correção, sem ônus, a qual
será feita, no máximo, em 48 horas contadas do recebimento da
solicitação, devendo o servidor responsável comunicar a alteração ao
requerente, no prazo de cinco dias.

§ 2º - O direito à informação será sempre assegurado, salvo nas
hipóteses de sigilo previstas na Constituição da República ou em lei
específica.

§ 3º - A notificação, a intimação ou o aviso relativos a decisão
administrativa que devam ser formalizados por meio de publicação no
órgão oficial de imprensa do Estado somente serão feitos a partir do
dia em que o respectivo processo estiver disponível para
conhecimento do interessado, na repartição competente.

Art. 5º - Para assegurar o direito à informação, o prestador de
serviço público deve oferecer ao usuário acesso a:

I - atendimento pessoal, por telefone ou por via eletrônica;
II - banco de dados referente à estrutura dos prestadores de serviço;
III - sistema de comunicação visual adequado, com a utilização de

cartazes, indicativos, roteiros, folhetos explicativos e crachás;
IV - minutas de contratos-padrões, redigidas em termos claros, com

caracteres legíveis e de fácil compreensão.
Art. 6º - Para garantia da qualidade do serviço, exige-se dos agentes

públicos e dos prestadores de serviço público:
I - urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço;
II - atendimento por ordem de chegada, assegurada a prioridade às

pessoas com idade acima de 65 anos, às grávidas, aos deficientes
físicos e aos doentes;

III - igualdade de tratamento, sendo vedado qualquer tipo de



749

discriminação não previsto em lei;
IV - racionalização na prestação do serviço;
V - adequação entre meios e fins, sendo vedada a imposição de

exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas em lei;
VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;
VII - fixação e observância dos horários destinados ao atendimento

ao público;
VIII - adoção de medidas de proteção à saúde e à segurança dos

usuários;
IX - reconhecimento de autenticidade de documentos pelo próprio

agente público, à vista dos originais, sendo vedada a exigência de
reconhecimento de firma, salvo em caso excepcionado por norma
legal ou na ocorrência de dúvida razoável a ser disciplinada em
regulamento;

X - manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis,
especialmente aos portadores de deficiência, e adequadas ao serviço
prestado;

XI - apresentação da identificação funcional do servidor, nas
repartições públicas ou no momento de suas respectivas ações,
quando estas ocorrerem fora das repartições.

Art. 7º - No exercício da sua competência, os órgãos e as entidades
do Estado buscarão atender aos seguintes objetivos:

I - melhoria da qualidade dos serviços públicos;
II - correção de erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos

serviços públicos;
III - apuração de ilícitos administrativos;
IV - prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis

com os princípios estabelecidos nesta lei;
V - proteção dos direitos dos usuários.
Art. 8º - O assunto submetido ao conhecimento da administração

tem o caráter de processo administrativo, nos termos do art. 10 da Lei
nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

Art. 9º - O processo administrativo será instaurado de ofício ou
mediante representação de qualquer usuário de serviço público ou de
órgão ou entidade de defesa do consumidor.

Art. 10 - O requerimento será encaminhado à Ouvidoria-Geral do
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Estado, instituída pela Lei nº 15.298, de 6 de agosto de 2004, e
deverá conter:

I - a identificação do denunciante ou de quem o represente;
II - o domicílio do denunciante ou o local para o recebimento de

comunicações;
III - informações sobre o fato e sua autoria;
IV - indicação das provas de que tenha conhecimento;
V - data e assinatura do denunciante.
§ 1º - O requerimento verbal será reduzido a termo.
§ 2º - Os prestadores de serviço deverão colocar à disposição do

usuário formulários simplificados e de fácil compreensão para a
apresentação do requerimento previsto no “caput” deste artigo,
contendo reclamações e sugestões, ficando facultada ao usuário a
sua utilização.

Art. 11 - Será rejeitada, por decisão fundamentada, a representação
manifestamente improcedente.

§ 1º - Da rejeição caberá recurso no prazo de dez dias a contar da
intimação do denunciante ou seu representante.

§ 2º - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio
da que emitiu a decisão a que se refere o “caput”, que poderá
reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo a instância superior.

Art. 12 - Quando for necessária a prestação de informação ou a
apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, estes serão
intimados para esse fim, com antecedência mínima de três dias úteis,
mencionando-se a data, o prazo, a forma e as condições de
atendimento.

Parágrafo único - Quando a intimação for feita ao denunciante para
o fornecimento de informações ou de documentos necessários à
apreciação e apuração da denúncia, o não-atendimento implicará o
arquivamento do processo, caso o órgão responsável por ele não
possa obter os dados solicitados de outro modo.

Art. 13 - Concluída a instrução, os interessados terão o prazo de dez
dias para a manifestação pessoal ou por meio de advogado.

Art. 14 - A Ouvidoria-Geral do Estado proferirá a decisão, podendo,
conforme o caso, determinar:

I - o arquivamento dos autos;
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II - o encaminhamento dos autos aos órgãos competentes, para
apurar os ilícitos administrativos, civis ou penais, se for o caso;

III - a elaboração de sugestões para melhoria dos serviços públicos,
correção de erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos
serviços, prevenção e correção de atos e procedimentos
incompatíveis com as normas desta lei, bem como a proteção dos
direitos dos usuários.

Art. 15 - Serão observados os seguintes prazos no processo
administrativo a que se refere esta lei:

I - dois dias, para a autuação, juntada aos autos de quaisquer
elementos e outras providências de simples expediente;

II - quatro dias, para efetivação de notificação ou intimação pessoal;
III - cinco dias, para a elaboração de informe sem caráter técnico;
IV - quinze dias, para a elaboração de pareceres, perícias e informes

técnicos, prorrogáveis por dez dias, a critério da autoridade superior,
mediante pedido fundamentado;

V - cinco dias, para decisão no curso do processo;
VI - quinze dias, a contar do término da instrução, para decisão final;
VII - dez dias, para a manifestação do usuário ou providência a seu

cargo.
Art. 16 - Salvo previsão legal ou motivo de força maior comprovado,

os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem.
Art. 17 - Os contratos de concessão e permissão de prestação de

serviços públicos celebrados entre o Estado e suas entidades com
particulares deverão conter cláusula que obrigue o concessionário ou
permissionário a manter uma ouvidoria para recebimento e
processamento de reclamações e denúncias.

Art. 18 - A infração às normas desta lei sujeitará o servidor público
às sanções previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado
de Minas Gerais e em legislação complementar, bem como nos
regulamentos das entidades autárquicas e fundacionais, sem prejuízo
da aplicação das demais sanções administrativas, civis e penais
cabíveis.

Parágrafo único - Às entidades particulares, delegatárias de serviço
público a qualquer título, aplicam-se as sanções previstas nos
respectivos atos ou contratos de delegação com base na legislação
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vigente.
Art. 19 - Aplicam-se, no que couber, as normas relativas ao

processo administrativo constantes na Lei nº 14.184, de 31 de janeiro
de 2002.

Art. 20 - Ficam revogadas a Lei n° 11.751, de 16 de  janeiro de 1995,
e a Lei n° 12.628, de 6 de outubro de 1997.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 465/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.281/2006, obriga as empresas públicas e privadas, autarquias e
fundações a distribuir, gratuitamente, protetores ou filtros solares a
seus funcionários e dá outras providências.

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

Em seguida, o projeto foi encaminhado à Comissão de Saúde, que
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 102, VII, “d”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo a criação de medida de segurança no

trabalho, de natureza preventiva, obrigando empregadores públicos e
privados ao fornecimento de filtros e protetores solares para os
trabalhadores que exercem atividades ao ar livre.

No que diz respeito à esfera privada, a regulação 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 Comissão de Constituição e
Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, com o qual concordamos,
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restringindo o comando ao âmbito público e às empresas que prestam
serviço ou realizam obras para o Estado, por meio de contrato ou
convênio.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Saúde recomendou a
aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado,
salientando que o ato preventivo é forma eficaz de atuação na área de
saúde pública também pelo aspecto da economia de recursos, tão
necessária na gestão da saúde coletiva, especialmente no contexto
brasileiro, em que há déficit de investimento no setor. Além disso, o
Código de Saúde do Estado, contido na Lei nº 13.317, de 24/9/99,
prevê, no seu art. 8º, que será priorizado o caráter preventivo nas
atividades sanitárias de Minas Gerais. Em outras palavras, defende
essa Comissão que a medida proposta, se acarreta despesa por um
lado, conduz a significativa economia de recursos por outro, qual seja
o tratamento médico-hospitalar das patologias advindas da exposição
descuidada aos raios solares.

Note-se que a Comissão de Constituição e Justiça cuidou de inserir
em seu parecer aspectos financeiro-orçamentários, frisando que, nos
termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a criação de despesa
pública de caráter continuado deve vir acompanhada da
demonstração de seu impacto financeiro-orçamentário tanto no
exercício em que a lei criadora entra em vigor, quanto nos dois
exercícios subseqüentes. Ademais, é necessária a comprovação de
que a despesa criada não afetará as metas de resultados fiscais
previstas na LDO, estabelecendo-se forma de compensação do dito
impacto por meio de aumento de receita ou redução de despesa.

Com efeito, conforme salientado na justificação do projeto, “como é
de conhecimento geral, os bloqueadores solares custam muito caro
para os padrões salariais dos brasileiros”, sendo erroneamente
considerados bens supérfluos. O fornecimento desse tipo de protetor
pelo Estado, assim, causa impacto nas contas públicas. Esse impacto
poderá ser percebido mesmo que se restrinja a obrigação às
empresas que, por meio de contrato ou convênio, prestem serviço ou
realizem obras para o Estado, porquanto o custo do fornecimento dos
protetores seria certamente embutido no preço da obra ou serviço.
Entretanto, o impacto será insignificante em relação ao custo total da
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obra ou serviço prestado ao Estado.
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, 8 de agosto de 2007.
Antônio Júlio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Agostinho Patrús

Filho - Célio Moreira - Antônio Carlos Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 538/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De teor idêntico ao Projeto de Lei nº 539/2003, o projeto de lei em
estudo, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, dispõe sobre a
elaboração de planos de manejo florestal simplificados.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Vem 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 análise determina que propriedades de até 150ha, com

mais de 50% da área total de uso restrito, poderão apresentar plano
de manejo simplificado. Estabelece ainda que os órgãos públicos
deverão prestar atendimento gratuito a propriedades com área de até
50ha. De acordo com a Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre as
políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, são
definidas como áreas de uso restrito as destinadas à composição da
reserva legal e das Áreas de Preservação Permanente - APPs.

O instituto da reserva legal foi criado formalmente pelo Novo Código
Florestal, Lei Federal nº 4.771, de 1965. Coerente com a norma
federal, a lei florestal mineira estabelece que a reserva legal se
destina à conservação e à reabilitação dos processos ecológicos, à
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conservação da biodiversidade e ao abrigo e à proteção da flora e da
fauna nativas (art. 14). Determina, também que a implantação da
“reserva legal compatibilizará a conservação dos recursos naturais
com o uso econômico da propriedade” e que as intervenções nessas
áreas, impedido o corte raso, se darão “mediante previsão no plano de
manejo”. Entendemos, portanto, que não é necessária outra
autorização legal para o manejo sustentável de áreas de reserva legal.

Quanto às intervenções em APPs, também definidas nos diplomas
legais federal e estadual mencionados, as possibilidades são bem
mais restritas. Limitam-se a casos específicos e de utilidade pública e
interesse social. O manejo econômico dessas áreas restringe-se, de
acordo com o § 9º do art. 13 da lei florestal mineira, a “área de
preservação permanente recuperada, recomposta ou regenerada”,
também dependendo de plano de manejo aprovado pelo órgão
ambiental competente, em Minas, o Instituto Estadual de Florestas –
IEF. As maiores restrições a essas áreas se justificam, entre outras
razões, por ser função precípua das APPs a proteção dos recursos
hídricos e dos solos.

A lei florestal de Minas determina, no art. 41, que os planos de
manejo florestal serão definidos em regulamento, uma vez que, por se
tratar de matéria técnica e sujeita a contínuo desenvolvimento, não se
apresenta como conteúdo típico de lei. A esse respeito, vale citar o
convênio firmado entre a Universidade Federal de Lavras – Ufla – e o
IEF, para o desenvolvimento de metodologias seguras para o manejo
de povoamentos naturais de candeia, espécie nativa típica de regiões
de serra, de alto valor econômico e sob pressão da exploração
predatória. A partir desse comando legal, o Decreto nº 43.710, de
2004, que regulamentou a lei florestal, estabeleceu no § 2º do art. 55
os tipos de plano de manejo possíveis. Entre os tipos previstos está
definido o chamado Plano de Manejo Florestal Simplificado:

“Art. 55 - (...)
§ 2º - (...)
II - Plano de Manejo Florestal Simplificado, entendido como a

exploração sustentada por meio de corte seletivo, não sendo permitido
o corte raso e a destoca onde, a critério técnico, poderá ser explorada,
de uma só vez, toda a área liberada, retornando ela após o
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fechamento do ciclo de corte, conforme as peculiaridades regionais,
de acordo com a normatização do IEF;”.

Quanto à gratuidade da elaboração de planos de manejo pelo órgão
estadual para atender a produtores com área de até 50ha, mais uma
vez, a lei florestal supera a demanda do projeto quando garante a
gratuidade dessa tarefa para o atendimento de agricultores familiares
e pequenos produtores rurais, conforme transcrito a seguir:

“Art. 34 - Nos termos da regulamentação desta lei, será assegurada
aos agricultores familiares e pequenos produtores rurais, por meio dos
órgãos técnicos estaduais, a gratuidade de assistência técnica,
especialmente para elaboração de planos de manejo florestal
previstos nesta lei.”.

Essa garantia, no caso do agricultor familiar, independe do tamanho
da propriedade, pois se fundamenta em critérios socioeconômicos
definidos em outra norma, a Lei Federal nº 11.326, de 2006, que
dispõe sobre a Política Nacional de Agricultura Familiar e
Empreendimentos Familiares Rurais.

Apesar da tentativa de adequar o projeto à matéria, o Substitutivo nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça, que de maneira competente
elimina as ilegalidades constantes no projeto, também se mostra
desnecessário, uma vez que todas as pretensões do autor já se
encontram atendidas pela legislação em vigor. Além disso, qualquer
detalhamento de matéria técnica em texto legal apenas reduzirá a
discricionaridade conferida pela lei ao IEF, o que pode se traduzir, no
futuro, em dificuldades para a atualização da norma.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 538/2007.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Almir Paraca, relator - Wander

Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 575/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 2.291/2005, feito a pedido da Comissão de Participação
Popular, pretende assegurar a gratuidade de emissão da Carteira de
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Identidade para os idosos.
Publicado no “Diário do Legislativo”, em 29/3/2007, foi o projeto

distribuído a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Preliminarmente, foi a proposta convertida em diligência à Secretaria
de Estado de Fazenda, que se manifestou por meio da Nota Técnica
nº 65/2007, anexa à proposta.

Fundamentação
O projeto em tela pretende instituir para os idosos a isenção do

pagamento da taxa de segurança pública relativa à emissão do
documento de identidade, assegurando o exercício de um direito e
uma garantia fundamental do cidadão brasileiro, haja vista o fato de
que o art. 5º, LXXVII, da Constituição da República preconiza a
gratuidade, na forma da lei, dos atos necessários ao exercício da
cidadania. Nesse contexto, pode-se incluir a emissão do documento
de identidade, instituído nos termos da Lei Federal nº 7.116, de
29/8/83, com validade em todo o território nacional.

Em que pese à relevância da proposta, deparamos com óbices de
natureza constitucional que inviabilizam a aprovação da matéria,
conforme evidenciado na nota técnica mencionada e no parecer
emitido pela Comissão de Constituição e Justiça quando do exame do
Projeto de Lei nº 2.291/2005, o qual acolhemos na íntegra:

“O projeto em análise originou-se de proposta de ação legislativa
apresentada pela Associação Comunitária de Chonin de Cima, a qual
pretende beneficiar os idosos com a isenção do pagamento da taxa de
segurança pública para a emissão da Carteira de Identidade por órgão
da Secretaria de Estado de Defesa Social.

Segundo o parecer emitido pela Comissão de Participação Popular
acerca da sugestão apresentada, ‘no contexto de um Estado
Democrático de Direito, diferenciar os desiguais é a forma mais justa
de praticar a isonomia’.

Não temos dúvida quanto ao acerto das medidas de natureza legal
destinadas a proteger os interesses das pessoas da chamada terceira
idade, conforme ocorre no caso em análise. Entretanto, por se tratar
de matéria de natureza tributária, deparamos com obstáculos de
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ordem constitucional e legal à implementação deste benefício,
conforme veremos adiante.

O pagamento relativo à emissão da Carteira de Identidade constitui
a cobrança da taxa correspondente à prestação do serviço pelo poder
público, a qual encontra-se prevista na legislação que compõe a
ordem tributária do Estado. Os recursos arrecadados a este título têm
o propósito de ressarcir o poder público dos custos relativos à
disponibilização do documento para o cidadão mineiro e, portanto,
integram o bolo tributário, sendo sua arrecadação prevista na lei
orçamentária.

Segundo disposição constante na Lei Complementar nº 101, de
2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, qualquer
proposta de renúncia tributária, conforme ocorre no caso em tela,
deve vir acompanhada da elevação de outros tributos, para
recomposição do equilíbrio entre receita e despesa, ou, pelo menos,
de estudos estimando o impacto da medida no orçamento público,
tanto no exercício da entrada em vigência da lei quanto nos dois
exercícios seguintes.

Deve ser enfatizado, ainda, que a gratuidade pretendida destina-se
exclusivamente às pessoas com mais de 60 anos, medida que não
guarda consonância com o princípio da capacidade contributiva de
que cogita o art. 145, § 1º, da Constituição da República.

Evidencia-se, pois, que a proposta não leva em conta os
rendimentos, as atividades econômicas ou o patrimônio pessoal
daquele que almeja obter o documento de identificação, o que afronta
a ordem constitucional.

Finalmente, não é demais lembrar a vigência da Lei nº 13.599, de
2000, aprovada nesta Casa Legislativa, a qual isenta o idoso do
pagamento da mencionada taxa quando da emissão de segunda via
do documento, em decorrência de furto ou roubo. Mencione-se, ainda,
o Projeto de Lei nº 1.940/2004, em tramitação nesta Casa, o qual
recebeu emenda desta Comissão estendendo a gratuidade da
emissão do documento de que cogita a proposta em apreço às
pessoas reconhecidamente pobres, o que, em certa medida, inclui os
idosos.

Em que pese ao relevante alcance social da proposta, entendemos
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que ela depara com óbices que impedem a tramitação do projeto
nesta Casa”.

Por último, é importante esclarecer que o Projeto de Lei nº
1.940/2004 converteu-se na Lei nº 16.306, de 7/8/2006.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 575/2007.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Neider Moreira - Delvito Alves - Hely Tarqüínio -
Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 587/2007
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 264/2003, autoriza
o governo do Estado a criar o Programa de Financiamento para
Aquisição de Área Destinada à Constituição de Reserva Legal por
Produtores Rurais no Estado de Minas Gerais.

A 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,
em análise de mérito, opinou pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo apresentado pela Comissão que a precedeu.

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
A Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de

proteção à biodiversidade no Estado - Lei Florestal Estadual -,
considera reserva legal “a área localizada no interior de uma
propriedade ou posse rural, ressalvada a de preservação permanente,
representativa do ambiente natural da região e necessária ao uso
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos
processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e
proteção da fauna e flora nativas, equivalente a, no mínimo, 20%
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(vinte por cento) da área total da propriedade”. A referida norma
obriga o proprietário rural a recompor em sua propriedade, quando
necessário, a área de reserva legal, ou a compensá-la em propriedade
contígua ou não, estabelecendo para tanto diversas alternativas e
procedimentos.

A proposição em tela autoriza o Poder Executivo a criar o Programa
de Financiamento para Aquisição de Área Destinada à Constituição de
Reserva Legal por Produtores Rurais no Estado de Minas Gerais -
Pró-Reserva -, por meio da criação de linha de crédito específica,
destinada ao produtor rural, com o objetivo de viabilizar o
cumprimento da obrigação imposta pela legislação estadual, qual seja
a recomposição da área de reserva legal.

O instituto da reserva legal nasceu da necessidade de se aliar a
utilização privada da propriedade rural com a preservação do meio
ambiente, uma vez que a Lei Florestal Federal instituiu o viés
econômico aliado ao socioambiental em relação ao uso da
propriedade rural. Assim, o instituto da reserva legal decorre de
preceito constitucional, uma vez que a Constituição da República
vincula a função social da terra a sua sustentabilidade ambiental. Em
seu art. 186, a Constituição dispõe que a função social é cumprida
quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes
requisitos: aproveitamento racional e adequado; utilização adequada
dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos
trabalhadores.

Dessa forma, entendemos que a medida proposta é justa e
oportuna, pois, ao propor que o Estado ofereça financiamento para
aquisição de área destinada à constituição de reserva legal, viabiliza o
cumprimento de uma obrigação estabelecida pelo Estado aos
produtores, obrigação esta que, em última instância, representa o
ônus imposto pela sociedade ao proprietário privado, com vistas a
garantir o uso sustentável dos recursos naturais e preservar as
condições de sobrevivência das gerações futuras.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1,
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visando sanar as impropriedades jurídicas do projeto. As Emendas nºs
1 e 2, que apresentamos, têm como objetivo aperfeiçoar o substitutivo
proposto por essa Comissão.

A Emenda nº 1 visa a adequar a Lei Florestal Estadual à nova
redação dada ao § 6º do art. 44 da Lei Federal nº 4.771, de 1965, que
permite ao proprietário rural a recomposição de reserva legal
mediante doação ao órgão ambiental competente de área localizada
no interior de unidade de conservação de domínio público, pendente
de regularização fundiária.

A Emenda nº 2 visa à adequação da proposição à legislação
estadual pertinente à matéria.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição em tela
não traz impacto sobre as contas públicas do Estado. Porém, cabe
ressaltar que, no ciclo de debates sobre regularização fundiária de
unidades de conservação promovido por esta Casa no final de 2006, o
Instituto Estadual de Florestas - IEF - informou que o passivo do
Estado relativo às unidades de conservação já instituídas está
avaliado em, aproximadamente, R$400.000.000,00. Portanto, ao
permitir a compensação da reserva legal por meio de doação de áreas
relativas a unidades de conservação pendentes de regularização
fundiária - alteração proposta pela Emenda nº 1 -, a proposição em
tela possibilita que tal regularização seja promovida, por via indireta,
pelo proprietário privado. Dessa forma, com apenas um instituto
resolvem-se dois problemas que afetam a implementação eficaz das
unidades de conservação no Estado, quais sejam a regularização
fundiária e a escassez de recursos notoriamente enfrentada pelo
poder público.

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

587/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir
apresentadas.

Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 17 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, fica

acrescido do seguinte inciso VIII:
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‘Art. 17 - (...)
VIII - doação ao órgão ambiental competente de área equivalente ou

superior em extensão à área a ser compensada, localizada no interior
de unidade de conservação de domínio público pendente de
regularização fundiária.’.”.

Emenda nº 2 ao Substitutivo nº 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - A aprovação de projeto de constituição de reserva

legal depende de parecer prévio do órgão responsável, observado o
disposto no art. 17 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002.”.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Antônio Júlio, Presidente - Zé Maia, relator - Agostinho Patrús Filho -

Antônio Carlos Arantes - Célio Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 710/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, a proposição em análise,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.497/2005,
“autoriza o Poder Executivo a conceder tratamento tributário
semelhante ao disposto no art. 75, IV, do Decreto nº 43.080, de 13 de
dezembro de 2002, para a carne de pescado”.

Publicado em 10/4/2007, foi o projeto preliminarmente baixado em
diligência à Secretaria de Fazenda, vindo, agora, a esta Comissão
para receber parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposta em tela pretende viabilizar a concessão de crédito

presumido para o estabelecimento que promover o abate e o
processamento de pescado, inclusive para o comércio varejista, de
forma que a carga tributária incidente sobre o valor do produto resulte
no percentual de 0,1%, nas operações entre contribuintes.

Esclarece o autor do projeto, na justificação, que se trata de uma
iniciativa oportuna, pois equipara o segmento de pescados com o
setor pecuário, o que pode representar um incentivo para o
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crescimento da psicultura no Estado.
A Nota Técnica nº 45/2007, da Secretaria de Fazenda, informa que a

proposta já foi atendida por meio da Lei nº 15.956, de 29/12/2005, que
promoveu alterações na Lei nº 6.763, de 26/12/75, a qual consolida a
legislação tributária no Estado e dá outras providências.

Em conseqüência da edição da referida norma, veio a ser alterado o
Regulamento do ICMS, por meio do Decreto nº 44.206, de 13/1/2006,
assegurando o crédito presumido para o estabelecimento que
promover a saída de peixes, inclusive alevinos, o abate e o
processamento de pescado, exatamente conforme pretendido pela
proposição em análise.

Observa-se a inexistência de qualquer inovação no mundo jurídico,
caso o projeto seja aprovado, o que nos leva a nos manifestarmos
pela inviabilidade da sua tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 710/2007.
Sala das Comissões, 21 de agosto 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 829/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a política de incentivo ao uso da energia solar no Estado.

Preliminarmente, Comissão de Constituição e Justiça, analisando a
matéria, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A seguir, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
analisando o mérito, opinou pela aprovação da proposição na forma
do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Agora vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição pretende instituir política pública de incentivo ao uso

da energia solar no Estado, como instrumento de contribuição para o
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desenvolvimento ambiental sustentável e de economia financeira.
Define ainda as formas de atuação do poder público, como a
promoção de estudos sobre a ampliação do uso da energia elétrica a
partir do sol, 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. Cria também um conselho deliberativo, composto por
representantes de secretarias e de órgãos do Estado, com a função
de definir estudos e ações relacionados com o tema.

A Comissão de Constituição e Justiça fez uma análise conjunta do
projeto em tela com as Leis nºs 15.698, de 2005, e 15.074, de 2004,
que dispõem, respectivamente, sobre a política de incentivo ao uso da
energia eólica e sobre a promoção de sistemas de energia solar nos
projetos de construção de habitações populares, e apresentou o
Substitutivo nº 1, condensando as políticas de energia solar e de
energia eólica em um único diploma legal. Essa Comissão salientou a
aplicação da energia solar como energia fotovoltaica, obtida
diretamente da luz do sol e da energia termossolar, gerada a partir da
radiação solar, que alimenta os aquecedores solares. Frisou que,
embora a tecnologia e a fabricação desses aquecedores solares
sejam totalmente nacionais, seu custo de aquisição ainda é o principal
entrave para a sua popularização no Estado e no País. Com a
intenção de definir com maior clareza os objetivos dessa política de
uso da energia solar e delinear melhor as ações do Estado,
apresentou o Substitutivo nº 2, com o qual concordamos.

A energia solar, abundante, permanente e renovável a cada dia, não
polui nem prejudica o ecossistema. Ela é a solução ideal para áreas
afastadas e ainda não eletrificadas. Nosso país tem bons índices de
insolação em todo o seu território. O Sol irradia na Terra diariamente
um valor energético extremamente elevado e incomparável a qualquer
outro sistema de energia, sendo a fonte básica e indispensável para
praticamente todas as demais fontes energéticas utilizadas pelo
homem. Sua irradiação num ano equivale a 10 mil vezes a energia
consumida pela população mundial no mesmo período. É, portanto, o
potencial do futuro, num momento ambiental crucial para o Planeta.
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Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a aprovação da política
proposta não gera despesa para o Estado. Como seu formato é
propositivo, ela não fere a Lei Complementar nº 101, de 2000. Mas
lembramos que, para a efetiva implantação dessa política, a
correspondente Lei Orçamentária Anual deverá prever, em rubrica
específica, seus custos. É importante ressaltar, contudo, que os
benefícios financeiros, ambientais e sociais que advirão da
implementação das medidas propostas muito compensarão, no médio
e longo prazos, os custos financeiros iniciais.

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

Projeto de Lei nº 829/2007 na forma do Substitutivo nº 2, apresentado
pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Célio Moreira - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 895/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe
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 preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade
da matéria com a Emenda nº 1, que apresentou.

Agora vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame proíbe 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
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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 autor, em sua justificação, alega que é comum os Prefeitos e
dirigentes de órgãos ou entidades municipais, quando assumem o
mandato ou no curso dele, depararem irregularidades na prestação de
contas de convênios firmados pelas administrações municipais
anteriores com órgãos do Estado. Com isso, o Município fica inscrito
no cadastro de inadimplentes do Siafi e impossibilitado de assinar
convênios ou receber recursos estaduais e até mesmo federais, em
face de vícios, mora ou inadimplemento relativos a termos assinados
ou executados anteriormente.

A Lei Complementar nº 33 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do
Estado - confere respaldo à orientação defendida no projeto. Seu art.
61 dispõe:

“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”.

Ainda no âmbito do Tribunal de Contas, o autor do projeto menciona
trecho de consulta respondida por aquela Corte, em 28/9/2005, na
qual expressa que:
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“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?”.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à
tramitação da matéria, no âmbito de sua competência; entretanto,
apresentou emenda propondo a supressão do art. 2° d o projeto, pois
este estabelece comando para a Advocacia-Geral do Estado, em
desrespeito às regras de iniciativa legislativa.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto não apresenta
impacto sobre os cofres públicos. O impedimento na celebração de
convênios ou instrumentos congêneres entre o Estado e os Municípios
não representa uma economia de recursos para o Estado, uma vez
que a Lei Orçamentária anual faz previsão de todos os gastos
governamentais, inclusive aqueles que serão objeto de repasse aos
Municípios mineiros.

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

895/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Antônio Júlio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Agostinho Patrús

Filho - Antônio Carlos Arantes - Célio Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 994/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Paraguaçu o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade na forma proposta. Agora, vem a este
órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a possível
repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 994/2007 de autorizar a transferência ao

Município de Paraguaçu de terreno com 10.252m², situado no Distrito
de Guaipava, nesse Município, e que se encontra atualmente ocioso.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
bem estadual, a proposição determina, no parágrafo único do art. 1º,
que o imóvel será destinado à construção de moradias populares e,
no art. 2º, prevê a sua reversão 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 estabelecida.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos Orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial o § 2º de seu art. 105, ao
estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
não acarreta despesas para o erário, portanto não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

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

994/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Antônio Júlio, Presidente e relator - Agostinho Patrús Filho - Antônio

Carlos Arantes - Célio Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.249/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe
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tem por objetivo alterar os arts. 2º e 3º da Lei nº 352, de 1949, que
dispõe sobre doação de imóveis no Município de Pouso Alegre.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Agora, a matéria vem a este órgão colegiado, a fim de
receber parecer quanto a sua possível repercussão financeira,
conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.249/2007 tem por escopo alterar os arts. 2º e

3º da Lei nº 352, de 1949, que dispõe sobre doação de imóveis no
Município de Pouso Alegre.

Cabe esclarecer que a Lei nº 352, de 1949, autorizou a doação à
Associação Rural de Pouso Alegre de três terrenos edificados, com
área total de 660.000m², situados nesse Município, a fim de
proporcionar meios para custear as despesas com a construção de
espaço adequado à realização de exposições agropecuárias
regionais.

O art. 3º da referida lei permitia que a Associação alienasse os
imóveis, para, com o produto da transação, adquirir a área adequada
à instalação do parque de exposições. Por seu turno, o art. 4º
determinou que os imóveis adquiridos com o produto daqueles doados
reverteriam ao patrimônio do Estado, caso fosse extinta a donatária ou
alterada a finalidade de suas atividades. No entanto, em 1969 a
Associação transformou-se no Sindicato Rural de Pouso Alegre,
passando a este o patrimônio da entidade original, constante de um
terreno e benfeitorias, com 22.236m².

Com o crescimento da cidade de Pouso Alegre, o parque de
exposições ficou cercado por moradias, cujos proprietários
pressionaram pela proibição de realização de eventos, sob a alegação
de violação do sossego e da proliferação de moscas e mau cheiro, a
qual de fato acabaram por conseguir.

Em conseqüência disso, o Sindicato pretende vender ou permutar
parte de seu terreno para quitar suas dívidas e construir sua sede e
novo parque de exposições fora do perímetro urbano; contudo, o
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Cartório de Registro de Imóveis de Pouso Alegre suscitou dúvida
sobre a validade da cláusula de reversão a que se refere o art. 4º da
mencionada Lei nº 352, e o Juiz de Direito competente determinou
fosse ouvido o Estado sobre o negócio pretendido, que também
apontou a existência do citado óbice contido na lei de doação.
Portanto, o projeto de lei sob análise pretende alterar os arts. 2º e 3º
da Lei nº 352 para possibilitar à entidade alienar os imóveis e transferir
suas atividades para a periferia da sede do Município.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça
ponderou sobre a impropriedade de alteração da norma como
pretendida pelo projeto de lei em análise, uma vez que a Associação
Rural de Pouso Alegre já não existe e uma vez que, nos termos da Lei
nº 352, a entidade cumpriu a finalidade determinada pela lei, pois
recebeu terreno com área de 660.000m², desfez-se de parte e
construiu o parque de exposições e sua sede na área remanescente,
que foi posteriormente transferida ao referido Sindicato. Além disso,
ao longo destes 58 anos, o imóvel incorporou-se ao patrimônio da
entidade e já não cabe autorização estatal para os procedimentos a
serem tomados pelo Sindicato, pois a doação efetivada em 1949
constitui ato jurídico perfeito, o que impede qualquer tipo de
intervenção estatal.

Em virtude dessas considerações, o Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, autoriza o Poder Executivo a
cancelar a cláusula de reversão prevista no art. 4º da Lei nº 352.

Cabe observar, por fim, que a proposição em tela não acarreta
despesas para o erário nem repercussão financeira na execução da
Lei Orçamentária, pois trata tão-somente de desonerar o donatário do
gravame contido na citada cláusula de reversão.

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

1.249/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Antônio Júlio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho

Patrús Filho - Antônio Carlos Arantes - Célio Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
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1.287/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por objetivo aprovar, em
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
Estado, a alienação da terra devoluta que especifica.

A proposição foi encaminhada, preliminarmente, à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e à Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, que opinou por sua aprovação.

Agora, cabe a este órgão colegiado apreciar a matéria, atendo-se
aos lindes estabelecidos no art. 102, VII, c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 1.287/2007 atende à exigência

estabelecida no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado de
que esta Assembléia Legislativa deve aprovar a alienação de terra
devoluta rural com área entre 100ha e 250ha. Trata, no caso, de gleba
situada no lugar denominado Fazenda Cabeceira do Brejo, no
Município de Montezuma, com 157,0642ha, a ser adquirida por
Christiana Lemos Turza Ferreira, por meio de venda preferencial,
conforme permitido pelo § 6º do art. 247 da Carta mineira.

Importa esclarecer que o respectivo processo de alienação, instruído
pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG -,
obedece ao disposto no art. 30, § 3º, da Lei nº 11.020, de 1993, com a
redação dada pela Lei nº 12.416, de 1996. A terra será alienada a
quem a tornou economicamente produtiva e comprovou sua
vinculação pessoal a ela, pelo preço de mercado, acrescido dos
emolumentos.

Dessa forma, a transferência de domínio do imóvel não acarretará
repercussão financeira ou orçamentária nos cofres estaduais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 1.287/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
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Antônio Júlio, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Carlos
Arantes - Célio Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.297/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Sabinópolis o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 23/6/2007,
e encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Em 17/7/2007, essa relatoria solicitou fosse a proposição baixada
em diligência à Secretaria de Planejamento e Gestão a fim de se
obterem informações sobre a situação efetiva do imóvel e a existência
ou não de óbice à transferência de domínio pretendida. De posse
dessa informação, passamos à análise do projeto de lei em tela.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.297/2007 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Sabinópolis terreno com área
de 40.000m², e suas benfeitorias, localizado na Av. São Sebastião, nº
835, nesse Município, registrado sob o nº 136, a fls. 1.364 do Livro 2,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sabinópolis.

O imóvel vem sendo administrado pelo Município desde maio de
2001, ocasião em que foi celebrado entre o Estado e a Prefeitura
Municipal termo de cessão de uso, por cinco anos, para fins
educacionais e sociais.

O art. 18 da Constituição do Estado exige 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 da República e institui normas para licitações e contratos
da administração pública, no inciso I de seu art. 17, estabelece a
necessidade de interesse público devidamente justificado, além da
referida autorização.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º do projeto prevê que a
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pretendida alienação objetiva a manutenção dos Programas de
Erradicação do Trabalho Infantil e Guarda Mirim.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia, que, no presente
caso, está prevista no art. 2º do projeto, que estabelece o retorno do
bem ao patrimônio do doador se, no termo avençado, não lhe for dada
a destinação prevista.

Cabe esclarecer, por fim, que a Secretaria de Planejamento e
Gestão, por meio da Nota Técnica nº 222/2007, manifestou-se
favoravelmente à alienação pretendida, considerando que o imóvel
será destinado à manutenção de programas que beneficiam a
comunidade local.

Diante dessas considerações, não há óbice à tramitação da
proposição nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.297/2007.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

1.413/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por finalidade aprovar, de
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/7/2007 e
a seguir distribuída a esta Comissão, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem como finalidade aprovar a legitimação

de 32 porções de terras devolutas rurais, situadas nos Municípios de
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Indaiabira, Montezuma, Rio Pardo de Minas, Santo Antônio do Retiro
e Vargem Grande do Rio Pardo, cada uma com área superior a
100ha.

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 terra devoluta situada no perímetro urbano ou na zona
de expansão urbana, limitada, respectivamente, a 500m² e 2.000m²;
alienação ou concessão prevista no plano de reforma agrária
estadual, aprovado em lei; concessão gratuita do domínio de área
devoluta rural não superior a 50ha, cumpridas as exigências
estabelecidas; legitimação de área com até 250ha, atendidos os
requisitos constitucionais, em decorrência de acordo em ação judicial
discriminatória; e alienação ou concessão de área com até 100ha.

Importa observar que as legitimações de que trata o projeto de
resolução não se enquadram em nenhuma dessas situações, mas
estão previstas no § 6º do art. 247 da Carta mineira, que permite a
alienação preferencial de até 250ha de terra devoluta para quem
torná-la economicamente produtiva e comprovar sua vinculação
pessoal a ela, contra o pagamento de seu valor, acrescido dos
emolumentos. No âmbito infraconstitucional, a matéria atende ao
disposto na Lei nº 11.020, de 1993, com as alterações feitas pela Lei
nº 12.416, de 1996.

Ressalte-se, ainda, que os processos encontram-se instruídos pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais – Iter –, em estreita
conformidade com o que dispõe a legislação que rege a matéria.

Assim sendo, a proposição não apresenta vício que a impeça de
tramitar nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução nº
1.413/2007.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.415/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 70/2007, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa alterar os
arts. 1º e 2º da Lei nº 16.692, de 11/1/2007, que autoriza o Poder
Executivo a permutar com a União o imóvel que especifica, situado no
Município de Uberaba.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 20/7/2007 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 1.415/2007 pretende alterar os arts. 1º e 2º da

Lei nº 16.692, de 11/1/2007, que autoriza o Poder Executivo a
permutar com a União o imóvel que especifica, situado no Município
de Uberaba. No art. 1º daquela lei, é corrigida a área de propriedade
do Estado e acrescentados os valores correspondentes a cada imóvel
e, no art. 2º, estabelece-se que a diferença encontrada entre os
laudos de avaliação, no valor de R$547.060,59, ficará sob a
responsabilidade do Município de Uberaba, que transferirá para a
União o imóvel situado na Rua Engenheiro Foze Kalil Abrão, nº 115,
Bairro Mercês, naquele Município, avaliado em R$376.538,93, além
de reembolsar-lhe o valor restante de R$170.521,66, sem a
intermediação do Estado.

De acordo com a alteração proposta, o imóvel de propriedade do
Estado, situado no Bairro Fabrício, Município de Uberaba, registrado
sob o nº 11.700, à ficha 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de
Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Uberaba, corresponde a uma
área de 1.024,22m², a ser desmembrada de área maior. Esse bem
será permutado pelo imóvel pertencente à União, constituído pelo
lotes 1 a 27 da quadra 19, situado no Bairro Santa Marta, naquele
Município, registrado sob o nº 45.403, à ficha 1 do Livro 2, no cartório
referido anteriormente, com área de 10.256,21m².

A transferência de patrimônio pertencente ao Estado obedece ao
disposto no art. 18 da Constituição mineira, que estabelece a
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necessidade de autorização legislativa e avaliação prévia, e 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 exige a comprovação de interesse público.

Com relação ao atendimento do interesse público, ressalte-se que a
pretendida permuta vai possibilitar que a 3a Cia. do Corpo de
Bombeiros Militar de Uberaba tenha sede compatível com as suas
atividades, em localização estratégica e com área suficientemente
ampla para abrigar as suas instalações, tornando possível sua
elevação à categoria de batalhão. Assim, poderá melhor atender não
só ao Município de Uberaba, como também à região do Baixo
Triângulo e do Planalto de Araxá, garantindo maior segurança àquela
população.

Como houve alteração dos valores dos imóveis, foram anexados ao
processo novos laudos técnicos elaborados pela Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, com observância aos princípios e
diretrizes do Código de Ética do Conselho Federal de Engenharia e
Arquitetura - Confea - e da NB 14.653, publicada pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Esses documentos atestam
que, considerando o valor médio de mercado, o imóvel de propriedade
do Estado possui valor global de R$740.401,16 e o pertencente à
União, de R$1.287.461,75.

Em decorrência disso, a proposição estabelece que a diferença
entre os valores encontrados, de R$547.060,59, será compensada
pelo Município de Uberaba, sendo R$376.538,93 pela transferência do
imóvel de propriedade daquele ente federativo situado na Rua
Engenheiro Fose Kalil Abrão, nº 115, Bairro Mercês, e R$170.521,66
reembolsados pelo Município de Uberaba diretamente à União, sem
nenhuma intermediação do Estado.

Estando a proposição em análise de acordo com a legislação
vigente, não há óbice à sua tramitação nesta Casa. Entretanto,
apresentamos o Substitutivo nº 1, apresentado na parte conclusiva
deste parecer, pois, como todos os dispositivos da Lei nº 16.962 foram
alterados, a técnica legislativa indica como solução mais adequada a
edição de nova lei, com a revogação da norma anterior.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.415/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a permutar com a União o imóvel que

especifica, situado no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar imóvel com

área de 1.024,22m² (mil e vinte e quatro vírgula vinte e dois metros
quadrados), situado na Rua Treze de Maio, nº 74, Bairro Fabrício, no
Município de Uberaba, a ser desmembrado, conforme descrição
constante no anexo desta lei, de área maior, com 1.900,067m² (mil e
novecentos vírgula zero sessenta e sete metros quadrados),
registrada sob o nº 11.700, à ficha 1 do Livro 2, no Cartório de
Registro de Imóveis de 1º Ofício da Comarca de Uberaba, e avaliado
em R$740.401,16 (setecentos e quarenta mil quatrocentos e um reais
e dezesseis centavos), pelo imóvel de propriedade da União, com
área de 10.256,21m² (dez mil duzentos e cinqüenta e seis vírgula vinte
e um metros quadrados), situado no Bairro Santa Marta, naquele
Município, constituído pelos lotes 1 a 27 da quadra 19, registrado sob
o nº 45.403, à ficha 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis
de 1º Ofício da Comarca de Uberaba, e avaliado em R$ 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 entre os laudos de avaliação dos imóveis objeto
da permuta a que se refere o art. 1º, 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 da seguinte
forma:

I - transferência para a União do 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);

II - reembolso direto à União, sem intermediação do Estado de
Minas Gerais, do valor restante de R$170.521,66 (cento e setenta mil
quinhentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos).
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Art. 3º - Fica revogada a Lei nº 16.692, de 11 de janeiro de 2007.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2007)

O imóvel pertencente ao Estado tem 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 segmentos de 5,50m (cinco
vírgula cinqüenta metros), 5,48m (cinco vírgula quarenta e oito
metros), 20,50m (vinte vírgula cinqüenta metros) e 5m (cinco metros),
pelos fundos, com terrenos de Nelita Sinibalde e Eugênio Rodrigues
Borges, numa extensão de 30,27m (trinta vírgula vinte e sete metros),
e, fechando o perímetro, pelo lado esquerdo, com terrenos da
Prefeitura Municipal de Uberaba, numa extensão de 42,71m (quarenta
e dois vírgula setenta e um metros), perfazendo a área de 1.024,22m²
(mil e vinte e quatro vírgula vinte e dois metros quadrados).

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Delvito Alves - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.415/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 1.415/2007
tem por escopo alterar os arts. 1º e 2º da Lei nº 16.692, de 11/1/2007,
que autoriza o Poder Executivo a permutar com a União o imóvel que
especifica, situado no Município de Uberaba.

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 1.415/2007 tem como finalidade alterar os arts.

1º e 2º da Lei nº 16.692, de 11/1/2007, que autoriza o Poder Executivo
a permutar com a União o imóvel que especifica, situado no Município
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de Uberaba, com o objetivo de, no art. 1º, corrigir a área de
propriedade do Estado e acrescentar os valores encontrados para
cada um dos imóveis.

Já no art. 2º, a alteração pretendida estabelece que a diferença
encontrada na avaliação dos imóveis, no valor de R$547.060,59 em
favor da União, ficará sob a responsabilidade do Município de
Uberaba, que transferirá para aquele ente federativo um imóvel
situado nesse Município, avaliado em R$376.538,93. O valor restante,
R$170.521,66, será reembolsado pelo Município à União, sem a
intermediação do Estado de Minas Gerais.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em tela, o imóvel a ser transferido ao Estado será destinado à sede da
3a Cia. do Corpo de Bombeiros Militar de Uberaba, para que a
corporação possa ser elevada à categoria de Batalhão, beneficiando
não apenas o Município de Uberaba, mas toda a região do Baixo
Triângulo e do Planalto de Araxá.

Em obediência a exigência contida no art. 18 da Constituição do
Estado, foram apensados ao processo laudos técnicos de avaliação
dos imóveis a serem permutados, elaborados pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, com observância aos princípios e
às diretrizes do Código de Ética do Conselho Federal de Engenharia e
Arquitetura - Confea - e da NB 14.653, publicada pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. De acordo com esses
documentos, o valor médio de mercado para o imóvel do Estado é de
R$740.401,16 e, para o pertencente à União, R$1.287.461,75.

A diferença de R$547.060,59 entre esses valores ficará sob a
responsabilidade do Município de Uberaba, que a repassará à União
da seguinte forma: primeiro, transferirá o imóvel de sua propriedade,
situado na Rua Engenheiro Fose Kalil Abrão, nº 115, Bairro Mercês,
que corresponde ao valor de R$376.538,93; segundo, reembolsará a
parte restante, no valor de R$170.521,66, sem a intermediação do
Estado de Minas Gerais, conforme determina a nova redação para o
art. 2º da lei a ser alterada.

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
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despesas para o erário nem acarretar repercussão na Lei
Orçamentária, encontrando-se de acordo com o § 2º do art. 105 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ressalte-se que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, propõe a edição de nova lei e a revogação da
anterior, uma vez que todos os seus dispositivos necessitam ser
alterados.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.415/2007 no 1° turno, na forma do Substitutivo nº  1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Antônio Júlio, Presidente - Célio Moreira, relator - Antônio Carlos

Arantes - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 161/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o Projeto de Lei nº
161/2007 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Itajubá o imóvel que menciona.

Aprovada no 1° turno, com a Emenda nº 1, retorna a proposição a
este colegiado a fim de receber parecer para o 2° t urno, nos termos do
art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno. Em obediência ao §
1º do citado art. 189, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 161/2007 de conceder a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa transferir ao
Município de Itajubá uma área de 21,1699ha, onde funciona o horto
florestal desse Município, instituído pelo art. 3º da Lei nº 11.731, de
30/12/94, e identificado pelo art. 2º do Decreto nº 22.701, de 1983.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em tela, o imóvel continuará destinado ao horto florestal, passando a
ser administrado pelo Executivo local. Ainda como garantia, está
previsto que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se for
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desvirtuada essa finalidade.
A autorização legislativa para alienação do patrimônio público é

exigência do art. 18 da Constituição do Estado, do art. 17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitação e
contratos da administração pública, e do § 2° do ar t. 105 da Lei
Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerai s de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratificamos nosso entendimento anterior, favorável à aprovação do
projeto, que, por estar de acordo com as exigências legais, atende ao
interesse coletivo e não ocasiona aumento de despesa nas contas
públicas.

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

161/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Antônio Júlio, Presidente e relator - Agostinho Patrús Filho - Antônio

Carlos Arantes - Célio Moreira.
PROJETO DE LEI Nº 161/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel

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

Itajubá a área de 21,1699ha (vinte e um hectares dezesseis ares e
noventa e nove centiares), onde funciona o horto florestal desse
Município, instituído pelo art. 3º da Lei nº 11.731, de 30 de dezembro
de 1994, e identificado pelo art. 2º do Decreto nº 22.701, de 1983.

Parágrafo único - O imóvel referido neste artigo destina-se ao
funcionamento de horto florestal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se for desvirtuada a finalidade prevista no parágrafo único do
art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 347/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
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Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 347/2007

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.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, retorna a
matéria a esta Comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos
regimentais.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer,
conforme art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei nº 10.627, de 1992, de iniciativa parlamentar, determina às

empresas ou atividades de elevado potencial poluidor a realização
periódica de auditorias ambientais, com intervalo máximo de três
anos, elaboradas por instituições de comprovada capacitação técnica
e a expensas dos responsáveis pelas atividades poluidoras. A lei, em
suas diretrizes e comandos, relaciona o tipo e o porte de
empreendimentos sujeitos a serem monitorados, atribuindo ao
Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam –, quando
necessário, a realização de auditorias ambientais ocasionais. Esse
órgão ambiental detém competência para deliberar sobre a redução
ou a ampliação da periodicidade máxima da auditoria e definir as
dimensões e características dos empreendimentos que poderão ser
dispensados da realização dessas auditorias periódicas em razão do
seu pequeno porte ou de seu reduzido potencial poluidor.

Ao relatarmos a matéria, no 1º turno, chamamos a atenção para o
fato de que a lei, embora de 1992, ainda não foi regulamentada. Em
nossa opinião, essa matéria se reveste da máxima importância,
porque oferece à administração pública a oportunidade de investir em
ações de precaução para que não mais se repitam acidentes como os
provocados por rompimentos de barragens, ocorridos em períodos
recentes e de triste memória para a população das regiões
impactadas. Foi o caso, por exemplo, do rompimendo de uma cava da
Mineração Rio Verde, em 2001, no distrito de São Sebastião das
Águas Claras, Município de Nova Lima, que deixou um rastro de 5km
de destruição e causou a morte de cinco operários, arrastando uma
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adutora da Copasa e contaminando mananciais de água. Outro
acidente, em março de 2006, ocorreu em Miraí, na Zona da Mata,
após o rompimento de uma das placas do sistema de segurança da
barragem de uma mineradora, ocasionando o vazamento de milhares
de litros de lama para o Rio Fubá, tendo os rejeitos atingido vários
quilômetros do rio, causando a morte de peixes e degradando o meio
ambiente.

Apesar da necessidade de um controle mais rígido, concluímos que
a redução da periodicidade das auditorias para o prazo máximo de 1
ano, como inicialmente previsto, não seria estritamente necessária,
mesmo porque ao órgão ambiental competente foi atribuída a
discricionariedade para exigir, quando preciso, auditorias ambientais
ocasionais, estabelecendo diretrizes e prazos específicos. Além disso,
novos procedimentos têm sido introduzidos na legislação ambiental,
como os previstos pela Deliberação Normativa Copam nº 87, editada
em 17/6/2005, que estabelece um conjunto importante de obrigações
dirigidas aos responsáveis por empreendimentos industriais e
minerários que possuem barragens de contenção de rejeitos, de
resíduos e de reservatórios de água. Assim, esta Comissão acatou, no
1º turno, o Substitutivo nº 1, por nós apresentado, que estabelece o
prazo máximo de dois anos para a realização das auditorias
obrigatórias.

Cientes da importância de se garantir em lei tal instituto autônomo e
independente, reafirmamos a nossa convicção de que a auditoria
ambiental, da forma pretendida pelo legislador, e com a modificação já
aceita, é um instrumento de suma importância para o controle público
das atividades e empreendimentos com elevado potencial poluidor.
Merece, portanto, maior atenção dos responsáveis pela execução da
política ambiental do Estado.

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

347/2007 no 2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges, relator - Almir

Paraca.
PROJETO DE LEI Nº 347/2007
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(Redação do Vencido)
Altera o artigo 4º da Lei nº 10.627, de 16 de janeiro de 1992, que

dispõe sobre a realização de auditorias ambientais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” do art. 4º da Lei nº 10.627, de 16 de janeiro de

1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º - São obrigadas a realizar auditorias ambientais periódicas,

com intervalo máximo de dois anos, as empresas ou atividades de
elevado potencial poluidor, entre as quais:”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 469/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o Projeto de Lei nº
469/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.825/2005, dispõe sobre a utilização de madeira apreendida no
Estado para a construção de habitações populares e dá outras
providências.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, 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
A proposição, conforme anuncia sua ementa, objetiva autorizar o

Poder Executivo a utilizar madeira apreendida para a construção de
habitação popular. Estabelece, ainda, condições para o
aproveitamento da madeira e para o ingresso de pessoas em
programas de construção de habitações populares.

A garantia de um teto para morar tem sido para o homem, desde os
primórdios da humanidade, motivo de busca incessante. Possuir uma
moradia é fator fundamental para a cidadania, a dignidade e a
segurança da família. Entretanto, o déficit habitacional está entre os
mais graves problemas sociais do País, e é dever do poder público
buscar soluções para diminuir essa verdadeira chaga nacional. Na
prática, o projeto busca exatamente isto: a diminuição do déficit
habitacional.
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Além disso, a proposição ora apresentada propicia uma alternativa
de aproveitamento da madeira apreendida pelas autoridades
estaduais. Sabe-se que, muitas vezes, a madeira apreendida se
deteriora em depósitos, gerando um alto custo para o erário, enquanto
aguarda a definição de seu destino.

A alteração sofrida pelo projeto no 1º turno objetivou aprimorá-lo,
uma vez que buscou consolidar a legislação que trata do assunto e
permitir maior discricionariedade ao Poder Executivo no trato das
medidas relacionadas a renda familiar, cadastros e estudos
socioeconômicos.

Dessa forma, ratificamos nosso entendimento acerca da pertinência
da matéria e da importância de sua aprovação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 469/2007 na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Juninho Araújo, Presidente - Djalma Diniz, relator - Paulo Guedes.

PROJETO DE LEI Nº 469/2007
(Redação do Vencido)

Altera o art. 62 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe
sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” do art. 62 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de

2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 62 - Esgotados os prazos para a interposição de recurso, os

produtos e subprodutos florestais apreendidos pela fiscalização serão:
I - destinados preferencialmente a programas de construção de

habitações populares desenvolvidos pelo poder público;
II - alienados em hasta pública, destruídos ou inutilizados, quando

for o caso, ou doados pela autoridade ambiental competente,
mediante prévia avaliação, a instituição científica, hospitalar, penal,
militar, pública ou outras com fins benemerentes, mediante justificativa
em requerimento próprio, lavrando-se o respectivo termo.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 752/2007

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

752/2007 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.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1,
apresentada por esta Comissão, competindo-nos emitir parecer para o
2º turno, conforme preceitua o art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer,
consoante dispõe o § 1º do mencionado dispositivo regimental.

Fundamentação
O projeto em tela objetiva alterar a redação do “caput” do art. 1º da

Lei nº 13.457, de 2000, que dispõe sobre a pensão por morte de
contribuinte obrigatório da Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e
Fiscais de Trânsito - CBGC. Tal dispositivo acha-se redigido nos
seguintes termos:

“Art. 1º - A pensão por morte de contribuinte obrigatório da Caixa
Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito -CBGC-, de
responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, e devida aos
beneficiários na proporção de 50% da remuneração do servidor à
época de seu falecimento”.

Nesta oportunidade, reiteramos o entendimento consignado no
parecer de 1º turno, quando esta Comissão deixou assentado que o
objetivo da proposição legislativa é afastar a incongruência contida na
norma que se pretende alterar, a qual se acha em manifesto
desacordo com as disposições constitucionais referentes a matéria
previdenciária, contidas no art. 40, § 7º, I e II, da Constituição da
República. Tais disposições asseguram a percepção do valor integral
dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de
70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do
óbito; ou, se em atividade na data do óbito, igual ao valor da totalidade
da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o
falecimento, também incidindo o redutor de 70% em relação ao valor
que ultrapassar o teto do regime geral.

Em virtude da desconformidade entre o texto legal e o constitucional,
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inúmeras pessoas têm recorrido ao Judiciário com vistas a fazer
prevalecer o comando da Lei Maior, que lhes assegura a percepção
da pensão no valor integral, sem que haja a indevida incidência do
redutor de 50% previsto pela Lei nº 13.457.

Reiteramos ainda nossa rejeição à eventual objeção de que a
proposição acarretaria despesas, porquanto, conforme deixou
assinalado pela Comissão de Constituição e Justiça, tal argumento
não pode ser invocado para obstaculizar o exercício de um direito
expressamente consagrado na Constituição. Seria um evidente
contra-senso argüir aumento de despesa para rejeitar norma cujo
propósito é afastar uma inconstitucionalidade atual e fazer valer um
direito previsto constitucionalmente.

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

752/2007 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas -

André Quintão - Domingos Sávio - Inácio Franco.
PROJETO DE LEI Nº 752/2007

(Redação do vencido)
Altera o art. 1º da Lei nº 13.457, de 12 de janeiro de 2000, que

dispõe sobre a pensão por morte de contribuinte obrigatório da Caixa
Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito - CBGC.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” do art. 1º da Lei nº 13.457, de 12 de janeiro de

2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - A pensão por morte de contribuinte obrigatório da Caixa

Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito - CBGC -, de
responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos do
art. 74 da Lei 11.406, de 28 de janeiro de 1994, corresponderá à
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido,
observado o disposto no § 7º do art. 40 da Constituição da
República.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.355/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem

por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Piraúba o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e
agora retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o
2º turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.355/2007 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Piraúba um imóvel com área
de 2.000m², situado no local denominado Estrada Volta da Ferradura,
nesse Município.

Ressalte-se que o parágrafo único do art. 1º da proposição
determina que o bem será destinado à instalação de unidade de
assistência social e atendimento médico periódico, o que atende ao
interesse público que deve nortear a alienação de bem público. No
mesmo sentido, o art. 2º prevê 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.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pelo art.
18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de
1993, que institui normas para licitação e contratos da administração
pública, e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação do imóvel em tela atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.355/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
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Antônio Júlio, Presidente -  Antônio Carlos Arantes, relator -
Agostinho Patrús Filho - Célio Moreira.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 2, 3 E 4 AO 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 apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria com a Emenda nº 1, que apresentou.

Esta Comissão opinou pela aprovação do projeto em 1º turno, na
forma original, e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Encerrada a discussão em 1º turno, foram apresentadas em Plenário
as Emendas nºs 2, 3 e 4.

Retorna, agora, a proposição a esta Comissão a fim de que seja
emitido parecer sobre as emendas apresentadas, nos termos do § 2º
do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame propõe a alteração da Lei nº 14.699, de 2003,

com o objetivo de 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.

A medida, de grande alcance social, segue o exemplo de outras
normas que visam resguardar os direitos dos cidadãos de idade
avançada, em especial os arts. 3° e 71 do Estatuto do Idoso, que lhes
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.

As Emendas nºs 2 e 3 acrescentam parágrafos ao art. 10-A da Lei nº
14.699, de 2003, com a finalidade, respectivamente, de assegurar a
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transferência do benefício aos herdeiros da pessoa maior de 70 anos,
no caso de seu falecimento, e de determinar a reorganização da
ordem de pagamento dos precatórios levando-se em conta o benefício
instituído. Não obstante à nobre intenção do autor, entendemos que
essas emendas invadem a esfera de regulamentação da matéria,
prerrogativa do Poder Executivo. Já a Emenda nº 4 estabelece a
prioridade no pagamento dos precatórios para as pessoas com idade
igual ou superior a 60 anos. Essa emenda compromete a efetividade
dos objetivos do projeto, tendo em vista as limitações de caixa do
Estado e o crescimento gradual da chamada terceira idade.

Consideramos, por outro lado, que o projeto pode ser aperfeiçoado
com a inclusão, entre os beneficiados pela prioridade e preferência
para pagamento de precatórios de natureza alimentícia em atraso, dos
isentos do Imposto sobre a Renda em virtude de doença grave e dos
aposentados por invalidez.

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

1.182/2007 com a Emenda nº 5, a seguir apresentada, e pela rejeição
das Emendas nºs 2, 3 e 4.

Emenda nº 5
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 seguintes titulares originários de precatório de

natureza alimentícia em atraso terão prioridade e preferência para
pagamento pelo Poder Executivo, observada a disponibilidade de
caixa do Tesouro Estadual:

I - o idoso com idade igual ou superior a setenta anos;
II - o isento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer

Natureza em virtude de doença grave;
III - o aposentado por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei Federal

nº 8.213, de 24 de julho de 1991, do inciso III do art. 8º da Lei
Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, ou de regime próprio
de outro ente da Federação.

§ 1º - O disposto no “caput” aplica-se aos precatórios expedidos
contra o Estado e as entidades de direito público da administração
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indireta.
§ 2º - O benefício previsto no “caput” se extingue com o falecimento

do titular originário, ressalvado o direito dos herdeiros necessários que
preencham um dos requisitos estabelecidos em seus incisos.’.”.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio - Antônio Júlio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 21/8/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.

Iramaia Gomes da Fonseca, ocorrido em 17/8/2007, em Patos de
Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. José
Luzia Carvalho, ocorrido em 9/8/2007, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2007

ATAS
ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/8/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Dalmo

Ribeiro Silva
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 88 e 89/2007
(encaminham o Projeto de Lei Complementar nº 28/2007 e emenda ao
Projeto de Lei Complementar nº 27/2007, respectivamente), do
Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.498 a 1.501/2007
- Requerimentos nºs 995 a 1.009/2007 - Requerimentos dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros (2), Carlos Pimenta e outros,
Sargento Rodrigues, Mauri Torres e Leonardo Moreira -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública,
de Cultura e de Administração Pública - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Ivair Nogueira, Doutor Viana, Paulo Guedes, Sargento
Rodrigues, Vanderlei Miranda e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Mauri Torres,
Leonardo Moreira, Sargento Rodrigues, Carlos Pimenta e outros e
Dalmo Ribeiro Silva e outros; deferimento - Inexistência de quórum
para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro
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Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia
Brandão - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa
- João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h10min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

- A Deputada Ana Maria Resende, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a
seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 88/2007
Belo Horizonte, 21 de agosto de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetido ao exame e deliberação dessa Egrégia Assembléia
Legislativa, o projeto de lei incluso que cria a Agência de
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
Agência RMBH, como entidade de direito público, na forma de
autarquia territorial e especial, dotada de autonomia administrativa e
financeira.

Assim, coerentemente com a regra inscrita no § 3º do art. 25 da
Constituição da República, secundado pelo art. 42 da Constituição do
Estado, a Lei Complementar nº 89, 12 de janeiro de 2006, dispôs
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sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte e estabeleceu em seu
inciso III do art. 4º, que compete à Agência de Desenvolvimento
Metropolitano, entre outros, a gestão da RMBH, ora objeto da
proposta com a criação da autarquia “Agência de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.”

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise dessa Assembléia o presente projeto de lei
complementar.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2007

Cria a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de
Belo Horizonte - Agência RMBH.

Art. 1º - Fica criada a Agência de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH, na forma de
autarquia territorial e especial, com caráter técnico e executivo, com
autonomia administrativa e financeira, personalidade jurídica de direito
público, prazo de duração indeterminado,vinculada à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - SEDRU -
com a finalidade de implementar políticas e viabilizar instrumentos de
desenvolvimento integrado da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

§ 1º - Para os efeitos desta Lei Complementar, as expressões
“Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte” e “Agência RMBH” se equivalem.

§ 2º - A Agência RMBH tem sede e foro no município de Belo
Horizonte.

§ 3º - O complexo geoeconômico de atuação da autarquia territorial
Agência RMBH equivale à área dos municípios integrantes da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, bem como do seu Colar
Metropolitano, nos termos da Lei Complementar nº 89, de 12 de
janeiro de 2006.

Art. 2º - A organização básica da Agência RMBH compreende:
I - Unidade Colegiada:
a) Conselho de Administração;
II - Direção Superior:
a) Diretor-Geral; e
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b) Vice-Diretor-Geral;
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Procuradoria;
c) Auditoria Seccional;
d) Diretoria de Informação, Pesquisa e Apoio Técnico;
e) Diretoria de Articulação e Intersetorialidade; e
f) Diretoria de Inovação e Logística da Gestão Metropolitana.
§ 1º - A Agência RMBH será dirigida por uma Diretoria Colegiada

composta pelo Diretor-Geral, Vice-Diretor-Geral e pelos Diretores.
§ 2º - As competências e a composição do Conselho de

Administração, a descrição das competências das unidades previstas
neste artigo, assim como a denominação e a descrição das
competências das unidades da estrutura orgânica complementar e da
Diretoria Colegiada, serão estabelecidas em decreto.

§ 3º - Os cargos a que se refere o inciso II e os titulares das
unidades a que refere o inciso III deste artigo são de livre nomeação e
exoneração do Governador do Estado, observado o disposto no § 4º.

§ 4º - A nomeação do Diretor-Geral depende de aprovação prévia da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos da
alínea “e” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado.

Art. 3º - Fica impedida de exercer cargo de direção da Agência
RMBH a pessoa que, nos doze meses anteriores à data de sua
indicação, tenha mantido qualquer um dos seguintes vínculos com
empresa que tenha projeto a ela submetido ou por ela aprovado:

I - participação direta como acionista ou sócio, com interesse
superior a 5% (cinco por cento) do capital social;

II - administrador, gerente ou membro de conselho de administração
ou fiscal; ou

III - empregado, ainda que com contrato de trabalho suspenso.
Art. 4º - São competências da Agência RMBH:
I - elaborar, propor e promover a execução das metas e das

prioridades estabelecidas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado;

II - promover a implementação de planos, programas e projetos de
investimento estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento
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Integrado;
III - elaborar e propor, de forma permanente, estudos técnicos com

objetivos, metas e prioridades de interesse regional, compatibilizando-
os com os interesses do Estado e dos Municípios integrantes da
Região Metropolitana;

IV - propor normas, diretrizes e critérios para assegurar a
compatibilidade dos planos diretores dos Municípios integrantes da
Região Metropolitana com o Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado no tocante às funções públicas de interesse comum;

V - manter permanente avaliação e fiscalização da execução dos
planos e programas aprovados para a Região Metropolitana;

VI - articular-se com instituições públicas e privadas, nacionais e
internacionais, objetivando a captação de recursos de investimento ou
financiamento para o desenvolvimento integrado da Região
Metropolitana;

VII - articular-se com os Municípios integrantes da Região
Metropolitana, com órgãos e entidades federais e estaduais e com
organizações privadas, visando à conjugação de esforços para o
planejamento integrado e a execução de funções públicas de
interesse comum;

VIII - assistir tecnicamente os Municípios integrantes da Região
Metropolitana;

IX - fornecer suporte técnico e administrativo à Assembléia
Metropolitana e ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano;

X - estabelecer intercâmbio de informações com organizações
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, na sua área de
atuação;

XI - proceder a diagnósticos da realidade local e de âmbito
metropolitano, com vistas a subsidiar o planejamento metropolitano;

XII - constituir e manter banco de dados com informações
atualizadas necessárias ao planejamento e à elaboração dos
programas e planos a serem desenvolvidos;

XIII - auxiliar os Municípios da Região Metropolitana na elaboração e
na revisão de seus planos diretores;

XIV - colaborar para o desenvolvimento institucional dos Municípios
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de que trata o § 2º do art. 1º desta Lei Complementar e não
disponham de capacidade de planejamento;

XV - apoiar os municípios na elaboração de projetos de
desenvolvimento metropolitano para habilitação a recursos do Fundo
de Desenvolvimento Metropolitano; e

XVI - exercer outras atividades correlatas.
§ 1º - Para o cumprimento das competências previstas neste artigo,

a Agência RMBH poderá:
I - emitir documentos de cobrança e exercer atividades de

arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de
serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos sob sua
administração;

II - firmar convênios, contratos, consórcios administrativos, acordos
de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções
sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos governamentais;

III - promover desapropriações e instituir servidões nos termos de
declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social,
realizada pelo Poder Público; e

IV - firmar termo de parceria com Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público credenciadas nos termos da legislação estadual.

§ 2º - A Agência RMBH poderá constituir Comitês Interinstitucionais,
na forma de decreto, para a gerência de projetos específicos na
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

§ 3º - A Agência RMBH constituirá e manterá um Observatório de
Políticas Urbanas, na forma de decreto, com o objetivo de integrar a
comunidade na produção e disseminação de conhecimento na área
de governança metropolitana.

Art. 5º - Constituem receitas da Agência RMBH:
I - as dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Geral do

Estado de Minas Gerais;
II - as transferências do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
III - as advindas das tarifas e preços públicos obtidas pela prestação

de serviços e pelo uso ou outorga de uso de bens públicos
administrados pela Agência, conforme inciso I do § 1º do art. 4º; e

IV - outras receitas.
Art. 6º - A Agência RMBH celebrará Acordo de Resultados, nos
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termos da Lei nº 14.694, de 30 de julho de 2003.
Art. 7º - Os quantitativos de DAIs-unitários e FGIs-unitários, a que se

refere o Anexo IV da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007,
destinados à Agência RMBH são os constantes do Anexo I.

Parágrafo único - A identificação das FGIs de que trata o “caput”
será fixada em decreto.

Art. 8º - Ficam destinados à Agência RMBH e incluídos no Quadro
Geral de Cargos de Provimento em Comissão, a que se refere o
“caput” do art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, os cargos
constantes do Anexo II.

§ 1º - Os cargos da Administração Superior da Agência RMBH, de
que trata o § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, são os
constantes do item II.1 do Anexo II.

§ 2º - Os cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da
Administração Autárquica e Fundacional, de que trata o “caput” do art.
1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, lotados na Agência RMBH são os
constantes do item II.2 do Anexo II.

§ 3º - Os cargos a que se refere o “caput” e a respectiva forma de
recrutamento serão identificados em decreto.

§ 4º - Os profissionais indicados para ocupar cargo de Diretor-Geral
serão pré-qualificados por Comissão Específica, na forma de decreto.

§ 5º - Para o exercício do cargo referido no § 4º será determinado
um perfil de qualificação para o desempenho das atribuições definidas
com base nas necessidades técnicas e gerenciais da Agência RMBH.

Art. 9º - A SEDRU prestará apoio logístico e operacional à Agência
RMBH até sua efetiva instalação.

Art. 10 - A Agência RMBH poderá requisitar servidores de órgãos e
entidades integrantes da Administração Pública Estadual.

Art. 11 - A Advocacia-Geral do Estado representará a Agência
RMBH nos processos judiciais em que esta for parte ou interessada,
até a implantação de sua Procuradoria Jurídica.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transpor,
transferir ou utilizar as dotações orçamentárias aprovadas no
orçamento estadual para custeio de projetos e ações na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Art. 13 - Caberão à Agência RMBH as atribuições definidas na Lei
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Complementar nº 88, de 12 de janeiro de 2006, em favor da Agência
de Desenvolvimento Metropolitano a ser exercidas pela Agência
RMBH.

Art.14 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

* -  A tabela referente ao Anexo I (a que se refere o art. 7º da Lei
Complementar nº , de de de 2007) - Quantitativos de DAI-
Unitário e FGI-Unitário Atribuídos à Agência RMBH foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 24.8.2007.

* -  A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o art. 8º da Lei
Complementar nº , de de de 2007) - Quantitativo de Cargos de
Provimento em Comissão e de Funções Gratificadas - II.1 - Cargos
em Comissão da Administração Superior foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 24.8.2007.
  * -  A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o art. 8º da Lei
Complementar nº , de de de 2007) - Quantitativo de Cargos de
Provimento em Comissão e de Funções Gratificadas - II.2 -
Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de
Direção e Assessoramento - DAI foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 24.8.2007.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos
Municipais e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 89/2007

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa agrégia

Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei Complementar nº
27/2007, que 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.

A emenda proposta decorre da necessidade de se manter as
autarquias Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado
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de Minas Gerais - IPSM, a que se refere a Lei nº 10.366, de 28 de
dezembro de 1990, e Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG, a que se refere a Lei nº 9.380, de
18 de dezembro de 1986.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares a presente emenda ao Projeto
de Lei Complementar nº 27/2007, de minha autoria.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 27/2007
Art. 1º - O art. 11 do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007 passa

a ter a seguinte redação:
“Art. 11 - Com a publicação desta lei ficam mantidas as autarquias

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas
Gerais - IPSM, a que se refere a Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de
1990, e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMG, a que se refere a Lei nº 9.380, de 18 de dezembro
de 1986”.

Art. 2º - Ficam renumerados os artigos subseqüentes.”
- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei Complementar nº 27/2007.

Publicada, fica a mensagem em poder da Mesa, aguardando a
inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Da Sra. Maria das Graças Fontes, Chefe de Gabinete do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações
sobre o Requerimento nº 907/2007, da Comissão de Política
Agropecuária.

Do Sr. Jésus Magno R. da Silveira, Presidente da Câmara Municipal
de Janaúba, solicitando apoio à aprovação do Projeto de Lei nº
637/2007, do Deputado Dinis Pinheiro. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
nº 637/2007.)

Do Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG,
encaminhando o Orçamento de Investimentos do BDMG proposto
para 2008. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
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Regimento Interno.)
Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,

prestando informações em atenção a pedido de diligência da
Comissão de Justiça, relativo ao Projeto de Lei nº 772/2007. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nº 772/2007.)

Do Sr. Cássio Antonio Ferreira Soares, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Defesa Social, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 440/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Toribio Cordeiro Neto, Presidente da Associação de
Moradores Pró-Melhoramentos Bairro Rua Nova, de Aimorés,
solicitando que se implante um posto fiscal permanente na BR-259,
Km 1, e que se peça ao Governador do Estado a conclusão das obras
do aeroporto local. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.498/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.708/2006)

Declara de utilidade pública a entidade Obra Social Padre José
Baldo, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Padre José Baldo, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2007.
André Quintão
Justificação: O trabalho realizado pela Obra Social Padre José

Baldo, com sede no Município de Ribeirão das Neves, consiste na
realização de atividades que visam o desenvolvimento de crianças e
adolescentes e a melhoria de qualidade de vida do ser humano. O
trabalho de assistência social desenvolvido pela instituição também é
de suma importância para a Região Metropolitana.

A entidade tem personalidade jurídica própria de direito privado, sem
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fins lucrativos, e seu prazo de duração é indeterminado.
Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de

sua diretoria são pessoas idôneas e não recebem nenhum tipo de
remuneração pelos exercícios de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é de
extrema importância para a instituição, pois somente com essa
documentação poderá firmar parcerias com órgãos estaduais,
viabilizando, portanto, suas finalidades com maior satisfação
principalmente, a ampliação de seu atendimento ao universo de seus
associados e toda a comunidade.

Pela importância da entidade e tendo em vista estarem atendidas as
condições formais, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.499/2007
Declara como patrimônio histórico e cultural do Estado o Caminho

da Fé e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado como patrimônio histórico e cultural do

Estado o Caminho da Fé, rota de peregrinação que abrange os
Municípios de Andradas, Ouro Fino, Inconfidentes, Borda da Mata,
Tocos do Moji, Estiva, Bom Repouso, Consolação, Paraisópolis e
Sapucaí Mirim.

Art. 2º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias para o
registro do espaço cultural de que trata esta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A proposição em tela visa a declarar como patrimônio

histórico e cultural do Estado o Caminho da Fé, concorrida rota de
peregrinação religiosa que sai da cidade paulista de Águas da Prata,
adentra o território mineiro a partir da cidade de Andradas, atravessa
os Municípios de Ouro Fino, Inconfidentes, Borda da Mata, Tocos do
Moji, Bom Repouso, Estiva, Consolação, Paraisópolis e Sapucaí
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Mirim, e novamente encontra o território paulista para chegar até o
Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. São
aproximadamente 306km, dos quais mais de 200km em território
mineiro, localizados entre as montanhas da Serra da Mantiqueira.

A criação do Caminho da Fé constituiu-se decisivo incremento ao
turismo regional, mas carece de incentivos para o seu efetivo
desenvolvimento, a fim de dotar o trajeto de todos os itens
necessários ao conforto do peregrino que, com a caminhada, exercita
sua fé. Como já tivemos oportunidade de afirmar em outras ocasiões,
o turismo constitui-se na indústria do futuro, sem fumaça e sem
poluição. Portanto, incentivar todas as formas de promovê-lo torna-se
um imperativo para o Estado, que busca e precisa ampliar a sua base
de arrecadação e, sobretudo, proporcionar a geração de novos
empregos e de renda.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem
esta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.500/2007
Declara de utilidade pública a Astrucampo – Associação dos

Trabalhadores Rurais de Campo Florido, com sede no Município de
Campo Florido.

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

Associação dos Trabalhadores Rurais de Campo Florido, com sede no
Município de Campo Florido.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2007.
Fahim Sawan
Justificação: A Astrucampo - Associação dos Trabalhadores Rurais

de Campo Florido é uma sociedade civil, sem fins lucrativos ou
políticos partidários, de caráter assistencial e de duração
indeterminada.

Podemos destacar entre seus objetivos, a produção agropecuária
coletiva dos assentados, a formação e conscientização política dessas
pessoas, o cuidado com a saúde e educação dos assentados, além
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da promoção da capacitação técnica para a melhoria na produção de
alimentos.

A referida instituição funciona regularmente há mais de oito anos, e
sua diretoria é composta de pessoas idôneas e que não percebem
nenhuma remuneração pelas funções que exercem.

Considerando-se sua importância e relevância para o Município,
espero contar com o apoio dos nobres pares para a urgente
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.501/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio e Beneficência

Cristã de Minas Gerais - Asbec, com sede no Município de São José
da Lapa.

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

Beneficência Cristã de Minas Gerais - Asbec, com sede no Município
de São José da Lapa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de agosto de 2007.
Vanderlei Miranda
Justificação: A Associação de Apoio e Beneficência Cristã de Minas

Gerais - Asbec - é uma entidade não governamental sem fins
lucrativos, criada em 12/4/99, com a finalidade de defender os
interesses da comunidade, individuais e coletivos, estimular a
permanência de jovens e crianças nos ambientes educacionais por
meio de socorro material às famílias, às crianças, aos jovens e aos da
terceira idade.

Diante do exposto, peço aos nobres pares a aprovação deste
projeto.

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

REQUERIMENTOS
Nº 995/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com a Sra. Anna Bárbara de Freitas
Proietti, Presidente do Hemominas, por ter sido escolhida pelo
Governador do Estado para ser Conselheira da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig.

Nº 996/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Cláudio Junqueira
Ribeiro,  Presidente  da  Fundação  Estadual do Meio Ambiente -
Feam -, por ter sido escolhido pelo Governador do Estado para ser
Conselheiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais - Fapemig.

Nº 997/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Luiz Edmundo Baldim,
professor da Universidade Vale do Rio Verde Três Corações - Unincor
-, pela homenagem recebida no Dia do Escritor. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

Nº 998/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Luiz Carlos Motta Costa,
Diretor-Presidente do “Diário do Comércio”, por ter sido agraciado com
a Medalha do Mérito do Transporte de Carga Mineiro - TRC - 2007. (-
À Comissão de Transporte.)

Nº 999/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Walfrido dos Mares Guia
por ter sido agraciado com a Medalha do Mérito TRC - 2007 -
Categoria Especial Político. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.000/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Márcio Silva Basílio
por ter sido indicado Presidente da Fundação Cefetminas. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 1.001/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Valdez Maranhão
por sua posse como Presidente da Associação dos Repórteres
Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais - Arfoc. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 1.002/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Fernando Botelho
por sua posse como Desembargador do Tribunal de Justiça do



806

Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)
Nº 1.003/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

seja formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a
que sejam prestadas informações sobre a ocorrência de registro
policial contra skatistas no hipercentro da Capital.

Nº 1.004/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Comandante de Policiamento do Hipercentro
de Belo Horizonte com vistas a que sejam prestadas informações
acerca da demora ou do não-deslocamento de uma viatura policial na
ocasião em que o Sistema Olho Vivo filmou um cidadão empunhando
uma arma na Rua Rio de Janeiro, próximo à Praça Sete. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 1.005/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Juiz da Comarca de Pitangui com vistas a
que seja agilizado o processo de ação de alimentos em que figura
como parte o Sargento Moacir Alexandre Gertrudes.

Nº 1.006/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulada ao Presidente da República manifestação de repúdio
pela deportação dos dois boxeadores cubanos durante realização do
PAN Rio de Janeiro - 2007.

Nº 1.007/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Juiz do Tribunal do Júri de Uberlândia com
vistas a que seja marcado o júri do caso em que figura como acusado,
por tentativa de homicídio, o Cabo PM Edílio Mainenti Júnior.

Nº 1.008/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Coordenador do CAO-DH com vistas a que
seja verificada a bilhetagem do celular do Sr. Gledson Cordeiro Cunha
junto à operadora de telefonia celular, em razão de telefonemas
anônimos e de ameaças depois do episódio em que seu filho Felipe
Guilherme Cunha e seus amigos foram agredidos por policiais
militares na região central de Belo Horizonte.

Nº 1.009/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de Campanha
nas pessoas dos Srs. Paulo César Ferreira Ayres Júnior e Hamilton
Pires de Rezende, respectivamente, Prefeito Municipal e Presidente
da Câmara Municipal desse Município, pelo centenário de criação da



807

Diocese de Campanha. (- À Comissão de Cultura.)
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, em que solicitam seja

constituída e instalada a Frente Parlamentar pelos Royalties da
Mineração. (- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e outros, Carlos Pimenta e outros, Sargento
Rodrigues, Mauri Torres e Leonardo Moreira.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública, de Cultura e de Administração Pública.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.
O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

venho a esta tribuna preocupado que estou com o decreto do
Governador relativo ao credenciamento das clínicas junto ao Detran.
Não considero correto o critério atual de credenciamento das clínicas,
porque cidades de grande porte estão aí... Por exemplo, Betim possui
uma clínica, e Belo Horizonte, parece-me, tem oito, que hoje não têm
dado conta de atender a contento os usuários que se dirigem a elas
para ter a prestação de serviço. Porém, a interpretação dada hoje pelo
Diretor do Detran, a quem respeito, precisa ser mudada. A mudança
proposta é que serão instaladas quantas clínicas puderem ser
instaladas, em cada Município.

Esse critério, de forma alguma, atende à questão. Pelo contrário;
hoje, aquele que desejar instalar uma clínica, investirá mais de
R$70.000,00, as clínicas proliferarão e até haverá possibilidade maior
de falsificação de documentos. Esse aspecto é perigoso.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, Deputado Ivair Nogueira, quero-me inserir no
pronunciamento de V. Exa., dando-lhe um apoio favorável, porque não
é possível, em virtude do crescimento da população e do maior
acesso de cidadãos e cidadãs que querem habilitar-se como
motoristas, nem a reserva de mercado, com o volume de candidatos
aumentando significativamente, nem abrir a porteira e deixar de
qualquer forma, porque, aí, corremos o risco de pulverizar. Se cada
um se credenciar, há a possibilidade de serem credenciadas clínicas
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que não estariam preparadas e até de facilitar o acesso àqueles que
pleiteiam a sua carteira de habilitação.

Creio que V. Exa. está no caminho certo, vamos discutir
detalhadamente essa questão. Por meio da Comissão de
Administração Pública, já estamos com uma audiência marcada, salvo
melhor juízo, para dia 29, na próxima semana. Convidamos o Sr.
Marco Antônio Monteiro, Chefe da Polícia Civil, que conhece muito a
matéria, pois já foi da área; o Sr. Betti, atual Chefe do Detran; e a Sra.
Maria José Lamounier, dirigente da Associação das Clínicas
Credenciadas, para discutir e para que haja critério. E recebemos
hoje, na Comissão de Administração Pública, um pedido para
participar, em contraponto - e é bom que haja o contraditório -, ao que
me parece, com o Presidente do Sindicato dos Psicólogos de Minas
Gerais ou entidade semelhante, que tem posição contrária. Esta Casa
é para isto: debater e escutar as posições mais diversas e chegar a
uma conclusão.

Portanto, gostaria, em aparte, de aderir ao pronunciamento de V.
Exa. e lhe dizer e, por extensão, ao Plenário, que a Comissão de
Administração Pública já está com audiência marcada para ouvir
diversos setores interessados e autoridades do governo. Queremos
tornar a discutir esse decreto que alarga a porta, possibilitando haver
falsificação de documentos e, com a pulverização, que pessoas que
investirem mais para equipar condignamente a sua clínica não tenham
retorno e o mercado fique saturado, não correspondendo à demanda.
Portanto, é uma matéria extremamente importante, concordo com V.
Exa., e esse decreto do governo tem que ser discutido novamente.

O Deputado Ivair Nogueira - Deputado Ademir Lucas, obrigado. A
reunião será realizada no dia 28 e virá num bom momento. A reunião
que ocorreu na Assembléia foi numa sexta-feira. Houve uma
reclamação generalizada, principalmente daqueles que hoje são
detentores da concessão das clínicas atualmente existentes. Os
atuais detentores da concessão não são contra a abertura de novas
clínicas, mas sim contra a possibilidade indiscriminada da abertura de
tantas clínicas. Acredito que o Detran perderá o rumo e não dará
conta da situação.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Quero também fazer
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coro com V. Exa. nesta tarde. Já realizamos na Assembléia uma
audiência pública - aliás, da qual V. Exa. participou -, e podemos
discutir o decreto já publicado. Até a presente data, como V. Exa. e o
Deputado Ademir Lucas manifestam, ainda não temos mecanismo
constitucional, jurídico e legal para dar cabo a esse decreto.

Portanto é muito importante trazermos essa discussão. O Deputado
Ademir Lucas já propôs a realização da audiência pública. Certamente
queremos ter, acima de tudo, a consciência da necessidade do
atendimento a todo o Estado e região.

Quero fazer coro com V. Exa. Nessa audiência pública, certamente
debateremos e tomaremos conhecimento da regulamentação tão
necessária e imprescindível para o atendimento de milhares e
milhares de mineiros que estão aguardando a decisão do Detran.
Felicito V. Exa.

O Deputado Ivair Nogueira - Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
obrigado. O que acontece hoje é que, se vamos abrir a porteira para a
instalação de tantas clínicas quantas forem necessárias ou quantos
forem habilitados para conseguir a habilitação, precisamos usar o
mesmo critério para os despachantes, para a concessão de ônibus e
autorizar aquele motorista credenciado que tem seu próprio ônibus, a
fim de instalar linhas à mercê. Podemos instalar também algo pelo
qual lutamos há anos. Propusemos uma discussão aqui para
estabelecer critérios da criação de novos cartórios. As cidades
cresceram. Há quantos anos a Capital de Belo Horizonte está com o
mesmo número de cartórios, com poucos ganhando muito. Além
disso, um atendimento que não vem sendo a contento da sociedade
que busca ser atendida. Se formos a um Cartório de Registro de
Imóveis, verificaremos que a demora é de 30 dias, e o atendimento
não é de qualidade. E paga-se caro para ser mal atendido.

Ontem estive no Detran conversando com o Dr. Eduardo sobre as
clínicas. Fui muito bem atendido por ele. A sua intenção é a melhor
possível. Todavia o resultado será catastrófico.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Deputado Ivair Nogueira,
ouvi atentamente as suas explicações sobre as clínicas para exame
médico junto ao Detran. Surgiu-me uma idéia; aliás, estou solicitando
à minha assessoria agora... A idéia é excelente. Devemos aproveitar o
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decreto do Governador e estendê-lo aos cartórios e às empresas de
ônibus em Minas Gerais. O cidadão que possui um ônibus e é
motorista pode dirigir e não correr o risco de ser preso como está
ocorrendo nas nossas rodovias. Precisamos acabar com essa máfia
de cartórios que faturam R$4.000.000,00, R$5.000.000,00 por mês
enquanto o governo fatura uma pequena taxa. Há alguma coisa
desregrada no nosso controle de governo. Tenho a certeza de que
uma delas é essa. Penso o contrário de V. Exa. No máximo até
amanhã, apresentarei ao Plenário um projeto desregulamentando
também essas e várias outras categorias que são cartorárias.
Precisamos abrir a todo cidadão que tem um diploma, que foi
preparado para aquilo.

O cidadão que é motorista profissional, que tem um ônibus
emplacado para transporte de passageiros, não pode transportar
passageiros porque os fiscais do DER e a Polícia Militar estão
orientados pelo governo a apreender esses ônibus que estão fazendo
concorrência predatória com os clandestinos, pseudolegalizados por
um decreto de 30 ou 40 anos atrás.

Então, acho que o decreto do governo tem de valer, mas para uns e
para outros. Não pode ser só para os mais iguais do que os outros
que não são tão iguais como esses iguais que eles estão
privilegiando. Muito obrigado.

O Deputado Ivair Nogueira - Vários parlamentares desta Casa
aderiram a uma reivindicação muito justa dos proprietários de ônibus
com mais de 10 anos.

A idéia de querer tirar do trânsito os ônibus com mais de 10 anos é
espetacular. Agora, os veículos de passeio e outros que têm mais de
10 anos, sem manutenção adequada, também sairão de circulação?

Tivemos ontem oportunidade de nos reunir com o sindicato, com os
representantes da categoria, para discutir sobre essa questão, pois
está previsto um desemprego muito grande. Lutamos para que o
governo reconsidere a sua proposta, que não foi analisada, no nosso
entendimento, adequadamente, pois os danos causados serão muitos.

Vemos, atualmente, os proprietários de ônibus com mais de 10 anos
de uso sendo multados, o que cria uma dificuldade muito grande para
pais de família que dependem desse emprego para sustentar os seus.
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Embora tenha sido dada uma prorrogação do prazo para que se
possa adaptar, acredito que o Estado de Minas Gerais não pode,
neste momento, colocar essa idéia em prática, provocando o
desemprego, o que atingirá várias famílias, e criando um caos muito
grande.

Acredito na sensibilidade do governo. Voltamos a falar com o
Secretário de Governo Danilo de Castro, que tem-se empenhado para
sensibilizar o Secretário de Transportes e Obras Públicas, Fuad
Noman, que tem batido nessa tecla e com quem, definitivamente, não
concordamos.

Vejam bem, esses ônibus que estão proibidos de rodar aqui podem
fazer o transporte interestadual, pois a ANTT lhes dá cobertura. Minas
Gerais quer ser o primeiro Estado a implantar uma medida que, do
ponto de vista de colocar em risco outros veículos, é acertada, mas,
primeiro, teríamos de tomar várias providências para que realmente
não venha acontecer um caos.

Finalmente, refiro-me a uma discussão muito importante que ocorreu
ontem nesta Assembléia Legislativa, qual seja um debate sobre a
criação da Região Metropolitana. Tive oportunidade de me manifestar.
Foi um ato ímpar que ocorreu aqui, com o apoio da Assembléia
Legislativa e com a sensibilidade do governo do Estado.

Vários problemas ocorridos na Região Metropolitana têm trazido
muitos transtornos para a população. No passado, quando acabaram
com o Plambel, com a Metrobel, esqueceram-se de dar um tratamento
aos Municípios, principalmente aos mais carentes, que não têm, na
sua estrutura organizacional, técnicos competentes para tratar do
crescimento ordenado. O que vimos, durante mais de 10 anos, foi
realmente um crescimento desordenado, problemas de abastecimento
de água, que hoje trazem muita preocupação quanto à Região
Metropolitana, o problema do lixo, que é muito sério, além do
problema do transporte coletivo.

O maior de todos esses problemas é o da segurança pública, que,
quando discutido isoladamente no Município, não traz grandes
resultados. Sabemos que hoje essa questão da segurança pública,
que é o que nos traz grande temor, precisa ser tratada com um plano
diretor em que todos os Municípios sejam atendidos num mesmo
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momento, para que possamos contribuir com ações rígidas,
estruturais, a fim de melhorar a qualidade de vida e impulsionar o
desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Muito
obrigado.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva ) - Com a palavra, o
Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
imprensa, funcionários da Casa, pessoas que nos vêem das galerias,
telespectadores da nossa TV Assembléia, a diretoria nacional da
Associação Brasileira das Agências de Viagem - Abav -, por meio da
sua regional em Belo Horizonte, Abav-MG, procurou-nos para relatar
sua preocupação quanto à interpretação da Resolução nº 1.971, de
25/4/2007, da Agência Nacional de Transportes Terrestres -ANTT.
Essa resolução trata da utilização de dupla de motoristas em viagens
de turismo, entre outros.

Ocorre que a citada resolução estipulava que, se uma dupla de
motoristas - um deles de plantão para a troca - fosse dirigir
determinado ônibus, seria contada a jornada de trabalho
concomitantemente, ou seja, ao sair um ônibus de turismo de Belo
Horizonte para uma viagem de 16 horas, por exemplo, o primeiro só
poderia dirigir por 8 horas, como determina a convenção coletiva de
trabalho, e não poderia passar a direção do veículo para o segundo,
dificultando a viabilidade da viagem de turismo com percurso cuja
duração fosse superior a 8 horas.

Nesse caso, conforme a interpretação dada pela ANTT, o segundo
motorista estaria impedido de trabalhar porque a sua jornada de
trabalho contava o mesmo tempo do primeiro motorista, desde o início
da viagem, mesmo que este não estivesse dirigindo. Tal fato obrigaria
todas as empresas de turismo a terem pontos de apoio durante o
trajeto, com motoristas de plantão, o que dificultaria, e muito,
praticamente inviabilizando todas as viagens de turismo rodoviário em
Minas Gerais e no Brasil, já que seria extremamente elevado seu
custo operacional.

Em face do problema exposto, fomos interceder junto à ANTT, na
pessoa do seu Diretor-Geral, Dr. José Alexandre Resende, para
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buscar solução para esse grave problema. Em reunião ocorrida na
sede da agência em Brasília, ficou decidido que a Instrução de
Serviço nº 150/2007, daquele órgão, dirigida a todos os setores de
fiscalização em nível nacional, prestaria novos esclarecimentos
quanto à interpretação da referida resolução. Felizmente, a instrução
reconheceu que "nada impede que a troca de motorista seja realizada
com outro que esteja aguardando dentro do mesmo ônibus".
Publicada no “Diário Oficial da União” do dia 13/8/2007, a referida
instrução veio sanar o problema apresentado, atendendo a solicitação
nossa, motivo pelo qual, aqui desta tribuna, gostaria de agradecer a
compreensão, o entendimento e o ato público do Diretor-Geral da
ANTT, Dr. José Alexandre Resende, em meu nome e em nome da
Abav.

Também quero transmitir-lhes uma notícia de suma importância: na
segunda-feira, dia 20/8/2007, foi empossada a nova diretoria da
Associação Mineira de Silvicultura, uma associação de grande
importância para o desenvolvimento econômico e sustentável do
nosso Estado, que agora está sob o comando do Dr. Bernardo de
Vasconcellos, do grupo Rima.

O setor da silvicultura gera cerca de 800 mil empregos somente em
Minas Gerais, contribuindo direta e indiretamente para o crescimento
da nossa economia, consolidando o nosso Estado como o maior
produtor de florestas renováveis e de carvão vegetal do País, entre
outros índices econômicos.

As florestas de eucalipto são destinadas principalmente à produção
de carvão vegetal para as indústrias siderúrgicas e de ferro-ligas,
produção de celulose, papel, painéis de madeira e outros
subprodutos, como tecido sintético, cápsulas de remédios, produtos
de limpeza, alimentos, perfumes e medicamentos. Como forma de
proteger as florestas nativas, aumenta a cada dia o uso da madeira
sólida derivada dessas plantações florestais.

Ontem, o Secretário de Agricultura nos chamou, em face da nossa
condição de Presidente da Frente Parlamentar da Silvicultura, para
discutir o programa de desenvolvimento das florestas renováveis em
Minas Gerais com maior intensidade - porque ele já existe -, com o
objetivo de aumentar ou, se possível, dobrar a produção dessas
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florestas no Estado. Isso é muito importante, e vemos o governo
imbuído desse sentimento de ajudar, em todos os sentidos, e com a
participação do Parlamento mineiro, o desenvolvimento sustentável
desse setor produtivo do nosso Estado.

Hoje tive a alegria de receber a diretoria da AMS, também voltada
para a busca das condições necessárias e do apoio de todos os
poderes constituídos, não apenas do Legislativo, para que todos
trabalhem de forma tranqüila, com consciência de suas obrigações e
de seus deveres, e que o setor progrida e gere mais emprego e renda
ao nosso Estado e ao nosso país.

Quero desejar à nova diretoria da AMS votos de muito sucesso. Que
este importante segmento da economia mineira continue contribuindo
para o desenvolvimento sustentável do nosso Estado. É claro que a
diretoria pode contar não apenas com o meu apoio, mas com o de
todos os membros da Frente Parlamentar da Silvicultura deste
Parlamento e de todos os Deputados. Sabemos da necessidade que
os empresários têm de cumprir suas obrigações e seus deveres,
assim como de reivindicar seus direitos.

O Deputado Deiró Marra (em aparte) - Quero agradecer o aparte e
falar da importância desse momento para a silvicultura em Minas,
mais importante ainda com a posse da associação mineira.

Semana passada, na região de Vazante, foi realizado o 3º Encontro
Mineiro da Silvicultura. Hoje, o setor vive o auge no Noroeste, na
região de Vazante, Paracatu, Montes Claros e João Pinheiro. Doutor
Viana, tivemos ali uma demonstração, feita pela área de engenharia
da Votorantim Metais - e agora existe a Votorantim Florestas e
Reflorestamento -, da importância da utilização da silvicultura no
manejo e na criação do gado de corte.

Há uma quebra do paradigma de que a lavoura de eucalipto não é
mais aquela lavoura que traz só malefícios, que esgota o terreno e
que, acima de tudo, esgota os mananciais aqüíferos. Tivemos lá
importantes demonstrações da evolução da genética da silvicultura,
mostrando que, sem dúvida alguma, a silvicultura dá o respaldo para
que os pequenos produtores e os médios produtores façam o
consórcio entre as lavouras de eucalipto, a criação de gado e até
mesmo a plantação de outros cultivares, como o milho, conforme ficou



815

demonstrado.
Registro o nosso empenho e nossa solidariedade com o nobre

Deputado que encampa a Frente Parlamentar da Silvicultura,
revelando a importância dessa questão na medida em que a
silvicultura mostra-se como uma opção real de ganho de poupança
para os produtores. Registro o empenho de nosso trabalho. Obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Deputado Deiró Marra, são
fundamentais as suas palavras. Há dois anos, visitamos aquela
região. O consórcio entre a silvicultura, a criação de gado e a
agricultura, na produção de alimentos, é exitoso naquela região.

Registro, com muita maturidade e conhecimento de causa, a sua
experiência na região Noroeste. Também registro a importância do
projeto de lei que o Governador enviou a esta Casa no intuito de
corrigir uma injustiça do Estado ao longo de tantos anos. Ao analisar a
situação, percebemos que essa injustiça tem um sentido duplo. Num
primeiro momento, o Estado corrige a primeira situação de injustiça e,
num segundo momento, corrigirá também a outra situação injusta que
propicia ao funcionalismo público.

O primeiro momento é este que estamos vivendo, com o projeto de
lei que o Governador nos enviou para conceder a aposentadoria
àqueles funcionários contratados do Estado ao longo de tantos anos.
São funcionários contratados pelo próprio Estado, com 20 a 30 anos
de prestação de serviço. É o Estado que fiscaliza o setor privado, que,
se tiver a mesma atitude, obriga esse setor a corrigir as injustiças
trabalhistas para com os seus funcionários. Mas ele próprio não
estava fazendo a mesma coisa.

Por meio do entendimento, da nossa percepção política e da nossa
sensibilidade, temos de buscar um caminho para corrigir essa
situação injusta e sem amparo legal. Precisamos regulamentar a
situação. Após essas aposentadorias, qual seria o segundo momento
injusto do Estado? Não admitir aqueles que são concursados em
razão da presença dos contratados.

Queremos trazer essa situação de suma importância à reflexão dos
colegas Deputados. Inicialmente, é preciso corrigir a injustiça que o
patrão, o Estado, tem cometido ao longo de tantos anos com os
funcionários contratados, denominados designados, que são quase
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100 mil. É preciso acabar com essa situação, permitindo que aqueles
que conseguiram chegar ao seu emprego através do concurso sejam
chamados pelo Estado para a efetivação de seu concurso.

Isso é importante porque põe fim a essa difícil situação, em que as
pessoas passam nos concursos e ficam durante vários anos, até
vencer o prazo do concurso, e não são admitidas pelos órgãos do
Estado e pelo próprio Estado.

Era essa a minha reflexão, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados.

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

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
público presente, telespectadores da TV Assembléia, o assunto que
novamente nos traz à tribuna hoje é a questão que gerou grande
polêmica no Estado de Minas Gerais e que diz respeito ao transporte
fretado, pego de surpresa pelo decreto do Governador Aécio Neves,
que proibiu os ônibus com mais de 15 anos de fabricação de circular
pelas rodovias de Minas Gerais. Isso vem causando um grande
problema em todo o Estado.

Gostaria de citar os grandes problemas que têm acontecido, em
conseqüência desse decreto, na minha região, no Norte de Minas.
Vários segmentos foram afetados, entre eles a educação. Existem
hoje cerca de 4 mil estudantes que fazem faculdade em Montes
Claros e que são de outras cidades, como Brasília de Minas,
Bocaiúva, Januária, Pirapora, São João da Ponte, Janaúba, Francisco
Sá e tantas outras. São estudantes que todos os dias se deslocam de
suas cidades para fazer curso superior na cidade de Montes Claros.

Há duas semanas, esses estudantes estão perdendo aula em razão
do rigor da fiscalização do DER, que não deixa, em hipótese alguma,
esses ônibus circularem.

Neste momento, venho solicitar do governo e do DER que tomem
medidas necessárias, primeiro, para suspender o decreto. Hoje fiquei
sabendo que amanhã o Governador irá publicar um outro decreto
suspendendo os efeitos do referido decreto que proibiu a circulação
no Estado, dos ônibus com 15 anos de idade, por um ano e meio.

Existe um projeto de minha autoria, já em tramitação nesta Casa,
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pedindo a suspensão dos efeitos do decreto do Governador, pelo
prazo de três anos. O período de um ano e meio é apenas um
paliativo, pois daqui a um ano e meio esse problema voltará à tona
novamente.

Gostaria que o Governador Aécio Neves, a Secretaria de
Transportes e o DER procurassem discutir melhor esse assunto,
assim como nós, da Assembléia, mais precisamente da Comissão de
Transporte, da qual faço parte, a fim de encontrarmos uma solução
definitiva para esse problema, que vem gerando um grande desgaste,
principalmente para o governo e para esta Casa, uma vez que todos
os Deputados que conversam comigo têm recebido diversas ligações
diárias de donos de pequenas empresas de ônibus.

Caso esse decreto não seja derrubado, como ficará a situação
dessas pequenas empresas que geram milhares de empregos? São
pessoas que, às vezes, juntaram toda a sua economia para comprar
um ônibus, dois ônibus, e que geram emprego para a sua família e
para mais duas, três ou quatro pessoas.

Simplesmente proibir esses ônibus de rodar será como pegar o
patrimônio dessas pessoas e colocar fogo, pois não valerá mais nada.
Se um ônibus não pode rodar, não tem mais valor comercial. Portanto,
deveríamos encontrar uma alternativa. O governo poderia propor uma
alternativa melhor a esta Casa, como, além de alongar o prazo para
entrada em vigor do decreto, procurar soluções definitivas. Citaria,
como exemplo, o incentivo do governo do Estado às empresas que
têm ônibus com mais de 15 anos para que troquem sua frota. Mas o
governo deveria dar incentivo para que as indústrias que vendem
ônibus recebam os usados.

Enfim, alguma alternativa precisamos encontrar. O que não pode
acontecer é, de uma hora para outra, o Governador, por meio dos
órgãos que controlam o transporte no Estado, proibir os ônibus de
circular. Até porque essa proibição só existe em Minas, e não em
outros Estados. O dono de empresa de transporte que tem ônibus
com mais de 15 anos em Minas não pode rodar aqui, mas pode ir para
o Paraguai, Paraná, São Paulo, para qualquer outro lugar do Brasil.
Portanto, deveria haver uma legislação nacional para esse decreto,
não apenas em um Estado.
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Gostaria de lembrar, ainda, o rigor como foi colocada essa questão.
Também sabemos que é importante a segurança, mas o que
determina que um ônibus seja seguro não é sua idade. O governo, por
meio dos órgãos que controlam o transporte no Estado, deveria, sim,
fazer uma política mais firme para que ônibus sem qualidade, sem as
revisões necessárias e sem garantia de funcionamento não rodassem.
Mas um ônibus de dois anos pode ter o mesmo problema de um
ônibus de 30 anos. Idade não é parâmetro para medir se um carro
pode ou não continuar rodando.

Portanto, gostaria de pedir ao DER, ao governo do Estado e a esta
Casa que, juntos, procurássemos uma solução definitiva para essa
questão.

Gostaria de citar o transporte escolar dos Municípios de Minas
Gerais, especialmente do Norte de Minas, cuja extensão territorial é
grande, mas não há estradas. Pergunto ao DER e às autoridades de
trânsito qual empresa colocará um ônibus novo para ir de Januária a
Bonito de Minas ou a Formoso? Não há estrada, mas muita areia e
buracos. Empresa nenhuma vai àquelas regiões. Qual empresa
colocará um ônibus de Manga para Montalvânia ou Juvenília? Ou de
São Francisco para Pintópolis, Urucuia ou Riachinho? Regiões
abandonadas e esquecidas pelo governo, sem estrada e nenhuma
condição de tráfego? Só os ônibus velhos rodam naquela região. E,
mesmo ruins, são o que a região tem e o que a população utiliza.

Um decreto dessa natureza prejudica muita gente. Por isso, não
pode ser colocado como foi, pegando as pessoas de surpresa. Criou-
se um problema para muitas pessoas, e recebo mais de 30 ligações
diárias, de várias regiões do Estado, até da Região Metropolitana.

Precisamos encontrar uma solução definitiva. O projeto de lei de
minha autoria que tramita na Casa, suspendendo os efeitos do
decreto do Governador por três anos, também é uma medida paliativa.
Precisamos, sim, que esta Casa, a Comissão de Transporte e Obras
Públicas, o governo do Estado, o DER e a Secretaria de Transportes
encontrem uma solução viável. Socorrer as Prefeituras também é uma
medida necessária, porque são as Prefeituras pobres do Norte de
Minas, do Vale do Jequitinhonha e do Noroeste que transportam os
alunos da rede estadual de ensino, com ônibus caindo aos pedaços,
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Deputada Elisa Costa.
No Norte de Minas, Deputado Carlin Moura, temos ônibus fazendo

transporte sem pára-brisa, janela, portas ou estepe. Se o DER
fiscalizasse o transporte escolar com o mesmo rigor com que olha,
nas rodovias, os ônibus com mais de 15 anos, iríamos parar a
educação no Estado. Mas os fiscais do DER não olham com o mesmo
rigor o transporte escolar em nossa região, em que, aliás, acontecem
acidentes quase semanais em todos os Municípios - são ônibus cujos
pneus estouram ou o eixo se quebra, enfim, ônibus que circulam sem
nenhuma condição de funcionamento; que transportam a maioria dos
alunos da rede estadual do nosso Estado, questão para a qual o
Governador também teria de olhar.

Então, vamos enfrentar esse assunto com a responsabilidade que o
caso requer. Ficam aqui o nosso registro e o nosso pedido de que o
Governo Aécio Neves suspenda o decreto, mas não por tempo
determinado: que suspenda o decreto e mande projeto de lei a esta
Casa, para que ela discuta uma solução que realmente venha a
resolver a questão do transporte em Minas Gerais.

O que não podemos, Deputado Carlin Moura, é ver os fiscais do
DER a serviço de algumas poucas empresas que controlam todo o
transporte intermunicipal no Estado. Os fiscais do DER e até mesmo a
polícia em nossa região fiscalizam em favor dessas grandes
empresas, com perseguição aos taxistas e ao transporte alternativo.
Precisamos, sim, discutir o transporte de modo geral, em Minas
Gerais, para acabar com o monopólio. Queremos saber que leis
garantem essas empresas que há mais de 50 anos vêm dominando o
transporte em Minas Gerais, que são as donas das linhas sem que
tenha havido concorrência, licitação e uma série de outras coisas.
Então, vamos discutir tudo, ao invés de prejudicar somente o pequeno
empresário, a pessoa que tem um, dois ou três ônibus e que vive
disso, de onde tira dinheiro para ganhar o pão e sustentar a família.

Fica aqui esse registro, para que o governo do Estado tome as
providências necessárias; não a paliativa, de suspender o decreto por
um ano e meio, mas que mande a esta Casa uma alternativa viável,
até mesmo propondo financiamento para essas pequenas empresas,
para que, com o incentivo fiscal do governo do Estado, tenham
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condição de adaptar-se à lei e trocar a sua frota. Muito obrigado.
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana ) - Com a palavra, o

Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia. Vou procurar ser
breve, mesmo porque já temos mais de 700 policiais e bombeiros
militares independentes no Hall das Bandeiras, manifestando, em um
exercício democrático de cidadania, o seu repúdio ao Projeto de Lei
Complementar no 27, encaminhado pelo Governador Aécio. Também
já estamos articulando politicamente para que esse projeto não seja
aprovado em sua forma original.

Mas o que traz o Projeto de Lei Complementar no 27 que é
extremamente prejudicial aos policiais e bombeiros militares, a seus
dependentes e a toda a família policial e bombeiro militar? Vejamos o
que diz o art. 1o, para que também estejamos veementemente contra
esse projeto. O art. 1o do Projeto de Lei Complementar no 27 diz o
seguinte: “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”.

Portanto, Sr. Presidente, o art. 1º diz que as receitas do IPSM serão
vinculadas ao Funfip. Com isso, caso perdure a matéria da forma
como se encontra, o IPSM perderá autonomia financeira. E pior, o art.
2º do projeto estabelece: “Fica instituído o Conselho Estadual de
Previdência - CEPREV -, órgão executivo, consultivo, deliberativo...”.
Então esse projeto é extremamente maléfico à família policial e
bombeiro militar.

Esse projeto, além do ponto de vista do mérito, atinge frontalmente
um instituto que foi criado, em 1911, por um grupo de Sargentos da
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Cavalaria, cujo nome era Caixa Beneficente, para que, quando
ocorresse a morte de militares, pudesse socorrer as viúvas, que
ficavam entregues à própria sorte. Foi com esse intuito que os
militares resolveram fundar a chamada Caixa Beneficente, que passou
a sustentar, com as pensões, as famílias, os dependentes, para que
não morressem à míngua, aguardando solução do poder público.

Repito: esse instituto foi criado em 1911. Mas, até 1950, foi mantido
com o suor e o sangue dos policiais e dos bombeiros militares do
nosso Estado.

Apelei ao nosso Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, ao relator do projeto, Deputado Neider
Moreira, bem como aos Deputados Hely Tarqüínio, Delvito Alves e
Sebastião Costa, para que tenham a exata compreensão do estrago
que esse projeto pode causar à família policial e bombeiro militar.

Sr. Presidente, do ponto de vista do mérito, é isso o que esperam e
pensam os militares, e é o que acontecerá caso esse projeto tramite
na forma original e não seja alterado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Quanto ao aspecto formal, temos de deixar claros alguns pontos. A
V. Exa., que é um exímio operador do direito, quero destacar que o
art. 42 da nossa Carta Maior, da Constituição da República,
estabelece: “Art. 42 – Os membros das Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia
e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios. § 1º – Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as
disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º,
cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142,
§ 3º, inciso X,...”.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, nosso Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, a lei é imperativa, e o projeto que o
Governador mandou é flagrantemente inconstitucional. E a Comissão
de Constituição e Justiça, muito bem conduzida por V. Exa., com todo
o seu brilhantismo, tem de cuidar para não aprovarmos projetos
inconstitucionais, pois esta Casa é referência e V. Exa. é o maior
timoneiro que temos na Comissão. Não podemos deixar que esse
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projeto tramite na forma original. Essa lei é específica. Por quê?
Porque o legislador tratou dessa maneira, porque os militares são
regidos por estatuto próprio, e, com isso, os direitos, as garantias e as
prerrogativas devem ser tratados em lei específica. Assim deixou claro
o legislador originário na Constituição da República, não apenas no §
1º do art. 42, mas também no art. 40.

Farei a leitura para que V. Exa. veja o que está no § 20 do art. 40 da
Constituição da República: “§ 20 - Fica vedada a existência de mais
de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares
de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo
regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º,
X”.

Portanto, Deputado Dalmo Ribeiro, V. Exa., um profundo
conhecedor do direito e que se tem pautado com lisura e na mais
estrita observância da melhor hermenêutica jurídica, e nós, como
membros da Comissão, não podemos permitir que o projeto continue
tramitando, ferindo de morte a Constituição da República.

Deputado Dalmo, para que tenhamos a tranqüilidade de dizer que
esse projeto não poderá prosperar, lei semelhante foi aprovada pela
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Naquele
Estado, o Procurador - no texto dizia exatamente: “...e dos militares” -
impetrou uma Adin no plano estadual, e os Desembargadores, em
maioria absoluta, acataram-na, dizendo que os militares deveriam ser
retirados.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, em especial os Deputados da
Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto não pode prosperar.
Primeiramente pelo mérito, pois ele simplesmente arrasará com a
previdência dos militares do Estado, acabará com a segurança
jurídica, que no direito é fundamental. Para que as instituições
funcionem, a segurança jurídica, o princípio da legalidade não poderá
faltar nos projetos de lei que o governo encaminha a esta Casa.

Tenho feito apelos ao Secretário Danilo de Castro, ao Vice-
Governador Anastasia, e estarei oficiando ao Governador, pois a
emenda encaminhada por ele a esta Casa, Deputado Dalmo, não
altera a essência do projeto de lei. Na mensagem enviada pelo
Governador, que acabou de ser lida em Plenário, diz: com a
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publicação dessa lei, ficam mantidas autarquias. O Instituto de
Previdência de Servidores Militares - IPSM - não muda, porque as
receitas estarão indo para o fundo, e o conselho será deliberativo e
executivo. Portanto o projeto é contrário aos interesses frontais da
família policial e bombeiro militar. No mérito, ele não atende, ele
massacra esses servidores, contraria princípio da Constituição da
República, a dignidade humana. A Carta Maior prevê como princípio
fundamental a dignidade da pessoa humana. Então por que colocar o
Instituto de Previdência, que está funcionando perfeitamente e que
vem atendendo aos anseios da família policial e bombeiro militar no
mesmo buraco negro do Estado? Não vamos permitir que isso
aconteça. Vamos entrincheirar. Cada policial militar, cada bombeiro
militar deste Estado, cada reformado, cada pensionista, cada
dependente brigará exaustivamente para que os Deputados
compreendam isso. Primeiramente aqui, e, se for preciso, vamos em
passeata ao Palácio da Liberdade dizer que esse projeto não poderá
prosperar, tanto no mérito quanto no aspecto formal.

Quero verificar a posição da Comissão de Constituição e Justiça,
que tem zelado com muito brilhantismo para que nenhum projeto fira
os preceitos maiores da Constituição da República.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou buscando entendimento com
o relator, Deputado Neider, e estou solicitando ao Secretário Danilo de
Castro, ao Vice-Governador e a todos os Deputados que
compreendam a complexidade dessa matéria. Disse ao Secretário
Danilo de Castro que mexer no IPSM é mexer num vespeiro, instituto
que todos abraçam e protegem dia e noite e que completará 100 anos
de história.

O nosso Instituto, o IPSM, é intocável, e se, para defendê-lo, for
necessário fazer um abraço no Palácio da Liberdade, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, saiba que este Deputado estará à frente de todos
os militares para dizer ao Governador que não aceitamos que esse
projeto tramite dessa forma. Se ele quiser tratar dessa matéria e
obedecer aos ditames constitucionais, tem de encaminhar um projeto
de lei específico para tratar da matéria. Não queremos que venha
retirar a autonomia financeira e a iniciativa do Instituto.

Encerrarei minhas palavras, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pois já
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há cerca de mil servidores na praça, aqui em frente, aguardando
ansiosamente o pronunciamento deste Deputado em relação à
matéria. Agradeço V. Exa. e confio no seu empenho, assim como no
dos Deputados Neider Moreira e demais Deputados que compõem a
Comissão de Constituição e Justiça. Lembrem-se de que o IPSM é
nosso e é intocável. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, colegas Deputados e
Deputadas, senhores e senhoras da imprensa, senhores e senhoras
que nos acompanham nas galerias, senhores e senhoras que também
nos acompanham pela TV Assembléia; gostaria de destacar dois
assuntos, e serei bem breve.

Quanto ao primeiro deles, faço coro com o Deputado Sargento
Rodrigues. Há, da parte deste Deputado, também uma preocupação
em relação a esse projeto de lei no que tange à autonomia financeira.
Tenho recebido alguns pedidos e me foi feito um apelo especial por
um amigo que é Coronel da polícia e que me ligou muito preocupado,
pedindo-me até uma audiência para expor a sua preocupação, que
não é apenas sua, mas de toda a classe. Portanto, quero dizer que
também estamos irmanados no propósito de buscar adequar esse
projeto de maneira que não comprometa princípios e conquistas que,
por anos, já estão sendo trabalhadas e respeitadas. Quero crer, mais
uma vez, que esta Casa encontrará a resposta, o caminho para dar a
esse projeto o caráter responsável de atender ao que precisa, sem,
contudo, ferir nem tampouco comprometer direitos já conquistados.

A segunda razão que me traz aqui é informar aos colegas e ao
público em geral - principalmente àqueles que, por meio da TV
Assembléia, acompanham os nossos trabalhos nesta tarde - que já foi
definida hoje a data de 18 de setembro para a instalação de mais uma
frente de trabalho nesta Casa, da qual tenho o prazer de ter sido o
propositor e a qual teve a adesão da quase totalidade dos Deputados
da Casa - só não teve a totalidade porque, em determinado momento,
pedi que fosse encaminhado um requerimento; já tínhamos 60 ou
mais assinaturas, mas teríamos as 77 assinaturas caso tivesse
gastado mais tempo para tomá-las. De certa forma, foi muito
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gratificante perceber a alegria com que os colegas parlamentares
receberam essa sugestão e assinaram o documento para a criação da
Frente Parlamentar em Defesa da Família.

Portanto, já está acertada a data de 18 de setembro, à noite, no
Salão Nobre desta Casa, para o lançamento dessa tão importante
Frente, que, com certeza, interessa a todos nós e nos dará um
excelente palco de discussões para os assuntos, pois tudo,
absolutamente tudo, tem a ver com a família. Quero crer que teremos
uma boa oportunidade para realizar um excelente trabalho. São essas
as minhas palavras, e agradeço ao Presidente.

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores que
acompanham a TV Assembléia. Hoje, pela manhã, a Comissão de
Fiscalização Financeira aprovou o relatório do Deputado Agostinho
Patrús Filho, em que analisa emendas apresentadas ao PMDI, uma
novidade incluída na Constituição Estadual que trata do planejamento
de médio e longo prazos para o Estado de Minas Gerais.

O PMDI, portanto, é uma lei prevista na nossa Constituição,
diferentemente de outras Constituições; é uma novidade mineira que
reforça a idéia de planejamento, que tem por objetivo exatamente
estabelecer metas, diretrizes, objetivos estratégicos para a
administração pública.

Pela primeira vez em sua história, numa ação conjunta da Comissão
de Fiscalização Financeira e da Comissão de Participação Popular, a
Assembléia Legislativa realizou, no primeiro semestre, uma audiência
pública, bastante representativa, com entidades da sociedade civil,
exatamente para discutir a proposta do governo estadual. Nessa
audiência, a necessidade de uma maior ênfase social junto às
diretrizes do PMDI foi consensual entre os presentes. O plano segue
uma lógica de planejamento hoje defendida pelo atual governo
estadual. Podemos até ter algumas discordâncias de ênfases, talvez
uma lógica que priorize sobremaneira as forças de mercado, a livre
iniciativa, mas há uma lógica de planejamento que estabelece 11
áreas de resultados.



826

Ainda nessa audiência pública, levantamos a necessidade de incluir
alguns pontos de políticas públicas sociais que dessem uma
conotação social mais forte ao PMDI. Esse foi o ponto nevrálgico do
PMDI, o ponto central discutido na audiência pública das comissões,
ou seja, dar um fortalecimento social maior ao PMDI. Nesse sentido,
as entidades da sociedade civil, Deputadas e Deputados
apresentaram várias emendas, das quais destacarei algumas
acolhidas na Comissão de Participação Popular.

A primeira emenda foi apresentada pelo Fórum Estadual de
Combate ao Trabalho Infantil em Minas Gerais, incluindo no PMDI o
objetivo estratégico de redução, de erradicação do trabalho infantil no
Estado.

A segunda foi do Colegiado de Gestores Municipais da Assistência
Social em Minas, incluindo como objetivo estratégico do Estado a
implantação do Sistema Único da Assistência Social - Suas - em
Minas Gerais.

E uma terceira emenda, apresentada pela Fetaemg, com o intuito de
valorizar a agricultura familiar e as Escolas-Família Agrícola,
beneficiando os jovens que estão no campo. Está aqui presente o
Deputado Carlin Moura, que também integra a Comissão de
Participação Popular. Essas emendas foram acolhidas pela comissão
e, a partir daí, tramitaram como emenda de iniciativa popular ao PMDI.
Queria aqui registrar porque esse é um fato histórico. Em nenhuma
Assembléia Legislativa do País existe possibilidade de emenda
popular a lei orçamentária, e aqui essas emendas foram
apresentadas.

Além disso, resultado também dessa audiência, vários Deputados e
Deputadas apresentaram emendas fortalecendo a política de
assistência social, a política de agricultura familiar. A Deputada Elisa
Costa, por exemplo, Líder do Bloco PT-PCdoB, apresentou conosco
emendas na área da assistência; o Deputado Padre João apresentou
emendas na área da agricultura familiar. Tivemos um conjunto de
emendas apresentadas pelos Deputados e Deputadas, oriundas
dessa audiência pública, e as próprias entidades também
apresentaram suas emendas.

Hoje, para nossa alegria, no que toca à Comissão de Participação
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Popular, tivemos o relatório do Deputado Agostinho Patrús Filho, que
acolheu os principais pontos apresentados pela sociedade civil nessa
audiência pública. É com alegria que venho aqui hoje relatar aos
Deputados e às Deputadas que as emendas populares apresentadas
pela comissão foram acolhidas praticamente na íntegra pelo relator,
Deputado Agostinho Patrús Filho. Portanto, caso o Plenário da
Assembléia aprove esse relatório, teremos no PMDI a inclusão de
objetivos estratégicos, como erradicação do trabalho infantil,
fortalecimento da agricultura familiar, implantação do Suas em Minas
Gerais, expansão das Escolas-Família Agrícola em Minas Gerais e
também a incorporação da política de segurança alimentar e
nutricional sustentável em várias áreas de resultado. Esta foi uma
demanda do Conselho de Segurança Alimentar - Consea -, o qual
tenho a honra de integrar como representante da Assembléia. Nas
emendas que apresentamos, as reivindicações do Consea também
foram atendidas.

Então, diria que, do ponto de vista do Consea e da Comissão de
Participação Popular, o relatório do Deputado Agostinho Patrús Filho
atende a essas reivindicações. Num gesto de reconhecimento,
gostaria de elogiar o relator, que teve sensibilidade de acolher as
emendas populares, o que não significa que outras matérias, que por
outras justificativas não tenham sido incorporadas no seu relatório,
não possam ser ainda objeto de debate até a matéria ser votada no
Plenário desta Casa. Queria fazer esse registro em nome da
Comissão de Participação Popular.

Um aspecto importante é que, para estimularmos a participação
popular, temos que apresentar resultado concreto. Então, não
adiantaria iniciarmos agora um processo de discussão do PPAG se as
emendas ao PMDI, por exemplo, não fossem incorporadas. O PMDI é
muito importante porque, com sua aprovação daqui a alguns dias pela
Assembléia, teremos autoridade e juridicidade maiores para
apresentarmos, caso não venham, projetos estruturadores ou
programas específicos, ações ou metas nessas áreas da agricultura
familiar, da segurança alimentar e nutricional, do apoio à reciclagem
de materiais, beneficiando as cooperativas e associações de
catadores, na área da assistência social, na erradicação do trabalho
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infantil, ou seja, no conjunto de pontos incorporados ao PMDI através
das emendas populares. Faço questão de suscitar aqui esses
aspectos.

Não cabe a Assembléia fazer juízo de valor sobre quem quer que
seja: cidadão, imprensa, outros poderes. Na democracia, cada um
expressa sua opinião. No Brasil, até por falhas do próprio Poder
Legislativo, ele está permanentemente na berlinda. Então gostaria de
dizer que, por ação deste Legislativo estadual, Minas Gerais contará,
no seu plano de desenvolvimento estratégico, com finalidades,
diretrizes e metas sociais civilizatórias. Por exemplo: erradicar de vez
o trabalho infantil, implantar um sistema de proteção básica e especial
de assistência social, fortalecer a agricultura familiar. Se depender da
Assembléia, a previsão jurídica estará garantida, por lavra de
Deputados e Deputadas Estaduais, com a participação da sociedade
civil, mostrando que o Poder Legislativo pode e deve atuar com
veemência nas políticas públicas, principalmente as sociais.

Como, por exemplo, ontem e anteontem, a Assembléia, por ação
desta Casa, de Deputados e Deputadas de todos os partidos - no
nosso caso, com o protagonismo do Deputado Roberto Carvalho -,
ajudou o Estado a fazer o arranjo institucional da região metropolitana,
com um trabalho, um ciclo de debates e uma conferência
metropolitana realizados por esta Casa e uma PEC votada nesta
Casa.

A Assembléia hoje tem uma produção legislativa em sintonia com a
sociedade muito importante, mas faço um alerta: o PMDI é um plano,
uma carta de princípios e apresenta resultados finalísticos em
algumas áreas, mas a sua concretização depende das ações
previstas no Plano Plurianual de Ação Governamental, do Orçamento
estadual, da execução orçamentária e da qualidade de gestão. É
importante ter a meta de erradicação do trabalho infantil no PMDI, até
porque temos uma bandeira, uma lei, uma referência para cobrar a
atuação dos poderes públicos. Esse trabalho é apenas o início,
porque, quando vier o PPAG, teremos que discutir como o trabalho
infantil está inserido nele, quanto o Estado está destinando para a
implantação do Suas, como estará fortalecendo a agricultura familiar,
como a política de segurança alimentar terá recursos próprios do
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Estado, e não só repasse de recurso federal.
Aproveito para fazer um convite à sociedade mineira para participar

do processo do PPAG. Muita gente, até do PT, não acreditava que a
Comissão de Participação Popular iria para frente, que participação
popular ia ter qualidade. Muitos acharam que haveria muito varejo. E
conseguimos colocar um programa estruturador novo no PPAG, em
2003, que hoje está num valor de R$82.000.000,00 - inclusão social
de famílias vulnerabilizadas. Sou daqueles que acredita e aposta na
participação popular. E participação popular não é concedida, mas
conquistada. Por isso a Assembléia está fazendo a sua parte, fará as
audiências públicas do PPAG - a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária com a Comissão de Participação Popular -
e acompanhará a execução orçamentária das principais políticas
públicas do Estado.

Finalizando, gostaria de agradecer ao Colegiado dos Gestores
Municipais de Assistência Social, à Fetaemg e ao Fórum de
Erradicação do Trabalho Infantil e comunicar publicamente que as
propostas foram aceitas pelo relator, Deputado Agostinho Patrús
Filho, e aprovadas pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Espero que o Plenário da Assembléia possa também
aprovar esse relatório e que, Deputado Carlin Moura, no final do ano,
quando fizermos o balanço da Comissão de Participação Popular,
além de tudo o que vamos aprovar e já aprovamos, possamos dizer
que o combate e a erradicação do trabalho infantil e o fortalecimento
da agricultura familiar, da política de segurança alimentar e nutricional
e da política de assistência social foram incluídos como objetivos
estratégicos, porque, na Assembléia, há uma Comissão de
Participação Popular atuante e, lá fora, uma sociedade civil que
também atendeu o nosso comunicado.

Além disso, porque aqui, Deputados e Deputadas de todos os
partidos, independente de serem do governo, têm a sensibilidade de
acolherem as boas propostas da sociedade civil. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
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O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Esgotada a hora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,
com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Requerimento nº 958/2007, da Comissão de
Assuntos Municipais, ao Requerimento nº 545/2007, da Comissão de
Administração Pública, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 22 de agosto de 2007.
José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 1.005 a 1.008/2007, da Comissão de Direitos
Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Segurança Pública - aprovação, na 6ª Reunião Extraordinária, em
21/8/2007, do Requerimento nº 949/2007, do Deputado Jayro Lessa;
de Cultura - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 21/8/2007, do
Projeto de Lei nº 1.336/2007, do Deputado Domingos Sávio, e dos
Requerimentos nºs 954/2007, do Deputado Jayro Lessa, e 966/2007,
do Deputado Sebastião Helvécio; e de Administração Pública -
aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 22/8/2007, dos
Requerimentos nºs 955 a 957/2007, da Comissão de Assuntos
Municipais, e 963/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente.
Publique-se.).

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Mauri Torres, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nº 257/2007, e Leonardo Moreira, solicitando a retirada
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de tramitação do Projeto de Lei nº 434/2007 (Arquivem-se os
projetos.); nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento
Interno, requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 137/2007, e, nos termos do
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Carlos Pimenta e outros, solicitando a convocação de
reunião especial para homenagear o 12º Batalhão de Infantaria pelo
transcurso dos seus 156 anos de criação e dos 87 anos de sua
presença em Belo Horizonte, e Dalmo Ribeiro Silva e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - pelo transcurso
dos seus 45 anos de fundação.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

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

a discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei
Complementar nº 104, uma vez que permaneceu em ordem do dia por
6 reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 23, às 9 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a reunião ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/8/2007

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

ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei Complementar nº 104; discurso do Deputado Antônio Júlio;
questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses -

Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho
Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça
- Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h13min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicitei a palavra,

pela ordem, tendo em vista a publicação de importante matéria no
jornal “Estado de Minas” de hoje sobre o Projeto de Lei Complementar
nº 27, em tramitação nesta Casa. O projeto está na Comissão de
Constituição e Justiça, e o relator é o Deputado Neider Moreira.
Queremos deixar claro que essa matéria é de fundamental
importância. Sr. Presidente, tenho certeza de que V. Exa., médico
pediatra, tem ligação com o assunto. O texto original do projeto, como
foi enviado a esta Casa pelo Governador Aécio Neves, tem o
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propósito de arrecadar receitas e contribuições para o Funfip, um
fundo único. Entre as receitas, estão as do Ipsemg e do IPSM,
encampando os militares do Estado. Quero deixar claro - já disse isso
ao relator e ao Presidente da Comissão, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, com quem tenho conversado constantemente - que o projeto
não deve ser encaminhado na forma original. Caso isso ocorra, os
policiais e bombeiros militares, seus dependentes e pensionistas terão
enorme prejuízo em termos de autonomia financeira e administrativa
do Instituto. O projeto na forma como se encontra é extremamente
maléfico para os militares do Estado e seus dependentes. Portanto,
Sr. Presidente, apresentamos uma emenda, para que os militares
sejam tratados separadamente, não de forma especial, pois a
Constituição da República, nos arts. 40, § 20, 42, § 1º, e 142, § 3º,
inciso X, de forma bastante cristalina, deve ser obedecida. Por dizer
respeito a direitos, garantias e prerrogativas dos militares, a matéria
deverá ser tratada de forma específica, não como está no projeto
original. Tive oportunidade de encontrar-me com o Secretário Danilo
de Castro e o Vice-Governador. Apresentei-lhes essa preocupação,
solicitando-lhes que esse projeto não prospere na forma original. Sr.
Presidente, hoje, estão convidados para vir a esta Casa os militares
que estão de folga, os pensionistas e os reformados. Faremos um ato
público, às 14 horas, em frente à Assembléia, para que os Deputados
conheçam a nossa preocupação. Esse Instituto foi fundado em 1911,
por um grupo de Sargentos da Cavalaria. Nessa época, quando a
esposa perdia o marido, ela e os filhos ficavam à deriva, enfrentavam
toda sorte de problemas. Pensando nisso, criaram a Caixa
Beneficente. Até 1950, a Caixa não recebeu um centavo do poder
público. Disse ao Secretário de Governo e ao Vice-Governador que
essa proposta, dessa forma, não atende aos militares. É maléfica e
quebra a autonomia financeira e administrativa do nosso Instituto.
Hoje estarei na porta desta Casa, em frente ao Hall das Bandeiras, ao
lado dos militares, participando de um ato cívico para sensibilizar o
Governador, a fim de que esse projeto não prospere dessa forma.
Estaremos vigilantes. Tenho feito vários apelos ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e ao
Deputado Neider Moreira, para que esse projeto não prossiga na
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forma original. Não aceitaremos isso passivamente. Depositamos
nossas esperanças nos companheiros da Comissão de Constituição e
Justiça para que o problema seja solucionado ainda na Comissão.
Teremos muito tempo para o projeto tramitar e estaremos atentos,
mobilizados, mas com o objetivo único de impedir que o IPSM tenha a
sua autonomia financeira e administrativa quebrada. Agradeço a V.
Exa., pois o assunto é de extrema relevância.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do 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
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. A Comissão Especial opina pela rejeição
do veto. Em discussão, o veto. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,
estamos aqui para discutir o Veto Parcial à Proposição de Lei
Complementar nº 104, talvez uma das mais importantes matérias. Por
isso mesmo deve ser discutida.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Dentro dessa proposta, verificando a

inexistência de quórum e a importância do tema, solicito o
encerramento de plano da reunião, para que possamos debater
posteriormente com o Plenário mais cheio.

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
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reunião extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

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

CONSTITUIÇÃO Nº 12/2007, EM 15/5/2007
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Costa, Domingos Sávio, Elmiro Nascimento e Gilberto
Abramo (substituindo este ao Deputado Vanderlei Miranda, por
indicação da Liderança do PMDB), 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 Presidente e
Vice-Presidente da Comissão e a designar relator. A seguir, determina
a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado Domingos Sávio para atuar como escrutinador.
Procedida a apuração dos votos, são eleitos para Presidente o
Deputado Sebastião Costa e para Vice-Presidente o Deputado Elmiro
Nascimento, ambos por unanimidade. O Deputado Sebastião Costa,
Presidente “ad hoc”, empossa o Vice-Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, e passa a ele a direção dos trabalhos. Este, por sua vez,
empossa o Presidente, Deputado Sebastião Costa que, na
oportunidade, agradece a confiança nele depositada e designa o
Deputado André Quintão para relator da matéria. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, informa que a próxima reunião desta Comissão será
convocada por meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Sebastião Costa, Presidente - André Quintão - Domingos Sávio.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1/8/2007

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e
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Eros Biondini, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Eros Biondini , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 863, 864 e
869/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Eros Biondini, em que solicita seja
realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para discutir a
transferência de parte do tráfego aéreo do Aeroporto de Congonhas
(SP) para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves - MG); Vanderlei
Miranda, em que solicita seja realizada audiência pública nesta Casa,
com a finalidade de debater o art. 23 da Lei Complementar nº 123, de
2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte - Supersimples -, que veda a apropriação e
transferência de créditos relativos a impostos ou contribuições
abrangidos pelo Simples Nacional. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Fahim Sawam - Cecília Ferramenta.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 1º/8/2007
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Agostinho Patrús Filho e Dimas
Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo número
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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 da seguinte proposição, para a qual designou a relatora
citada a seguir: Projeto de Lei nº 1.118/2007 ( Deputada Gláucia
Brandão ). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
1.118/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi - Ademir Lucas.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/8/2007
Às 10h02min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Deiró Marra, Carlin Moura e Vanderlei
Jangrossi, 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 Ana
Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião 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
correspondência do Deputado Carlin Moura, por meio da qual
encaminha documentos de reivindicação dos Diretores de Escolas do
Estado de Minas Gerais. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 918 e 1.303/2007, em turno único
(Deputado Carlin Moura); 224/2007, em 2º turno (Deputada Ana Maria
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Resende), 100, 532 e 742/2007, em 1º turno (Deputada Maria Lúcia
Mendonça). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº
808/2007 é retirado de pauta a requerimento do Deputado Carlin
Moura, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nºs 1.246 e 1.267/2007 (relator: Deputado Deiró
Marra) e 1.273/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimentos nº 390/2007. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Ana Maria Resende - Maria Lúcia

Mendonça - Carlin Moura - Vanderlei Jangrossi.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/8/2007

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca, Rômulo Veneroso e
Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Antônio Júlio, Carlos Pimenta, Gil Pereira,
Weliton Prado e Lafayette de Andrada. 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 debater deliberação
normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH - que
trata da obrigatoriedade da outorga para os poços artesianos
existentes e a serem perfurados, bem como as penalidades e multas
para aqueles que não possuem a autorização de uso de água
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subterrânea por meio das outorgas e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios do Sr. Eduardo Lucas H. Santos,
Diretor da Dubrauz - Consultoria, Assessoria e Negócios,
apresentando os trabalhos da referida empresa; e da Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção Minas Gerais,
convidando para a solenidade de posse da Diretoria, dos Conselhos
Fiscais e Consultivo e dos representantes junto ao Conselho Diretor,
no biênio 2007-2009, no dia 13/8/2007, às 20 horas, no Hotel Mercure.
A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Breno Esteves Lasmar, Procurador Jurídico, e Maricene Menezes de
Paixão, Gerente de Apoio à Regularização Ambiental e Unidades
Colegiadas do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -,
representando a Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral
do Igam, 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. O Presidente, atendendo a
pedido do Deputado Fábio Avelar, passa a palavra ao Sr. Apolo
Heringer Lisboa, Presidente do Projeto Manuelzão, para divulgar o
trabalho da Caravana Nacional em Favor do Rio São Francisco, que
discute a transposição desse rio. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião e faz retirar da pauta as matérias a serem
apreciadas, por deliberação da Comissão. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece aos convidados pela participação e
pelas informações prestadas, agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2007.
Almir Paraca, Presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/8/2007
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Carlos Arantes, Agostinho Patrús Filho e Paulo Guedes
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(substituindo os dois últimos às Deputadas Rosângela Reis e Elisa
Costa, por indicação das Lideranças do PV e do PT,
respectivamente), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado 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 de
ofício do Sr. Wilian Vagner Moreira, Diretor Coordenador-Geral do
Sindieletro-MG, publicado no “Diário do Legislativo” de 28/7/2007. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
1.278/2007, em turno único (Deputado Walter Tosta); 908 e
1.330/2007, em turno único (Deputado Domingos Sávio); 402/2007,
em turno único (Deputada Elisa Costa); 457/2007, em 2º turno e
1.322/2007, em turno único (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, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei nº 1.155/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa), que
recebeu parecer por sua aprovação. 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 Rosângela Reis, em que solicita seja
realizada reunião em conjunto com as Comissões do Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e do Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo para debater as consequências do Decreto nº
44.035/2005, que proíbe a utilização dos veículos com mais de 15
anos de fabricação, no transporte intermunicipal fretado de pessoas e,
sobretudo, seus impactos nas relações de trabalho. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Elisa Costa - Antônio Carlos Arantes.
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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/8/2007
Às 16h01min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Weliton Prado, Ronaldo
Magalhães e Wander Borges, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Weliton Prado,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento
da seguinte correspondência: ofícios dos Deputados Federais Júlio
Delgado, Saraiva Felipe e Maria Lúcia Cardoso, publicados no “Diário
do Legislativo” de 19/7/2007 e 3/8/2007, respectivamente; do Sr.
Pedro Francisco Pereira do Vale, Vereador da Câmara Municipal de
Barbacena e outros Vereadores, publicado no “Diário do Legislativo”
de 3/8/2007, e do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal de
Santa Juliana em que manifestam preocupação com a possível
mudança dos serviços judiciários desse Município, da Comarca de
Nova Ponte para a Comarca de Perdizes, e solicitam o apoio da
Comissão, para manter a situação atual. 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 (2)
em que solicita realizar audiência pública na cidade de Araxá para se
debater o Projeto de Lei nº 637/2007 e realizar reunião conjunta com a
Comissão de Saúde para se discutirem os impactos da edição das
Portarias nºs 1.569 e 1.570, do Ministério da Saúde; Padre João
solicitando realizar audiência pública na cidade de Barbacena para se
discutir o convênio de cooperação celebrado entre a Prefeitura de
Barbacena e a Copasa-MG, o qual delega parcialmente a essa
empresa a competência da prestação dos serviços públicos
municipais de abastecimento de água e coleta de esgoto; Paulo César
solicitando realizar audiência pública na cidade de João Pinheiro para
se debater o baixo índice de execução do Projeto Luz para Todos
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nesse Município e 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, 22 de agosto de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Ronaldo Magalhães -

Cecília Ferramenta.
ATA DA 12ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS

HUMANOS E DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/8/2007

Às 16h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite e Weliton Prado,
membros da Comissão de Direitos Humanos; os Deputados Sargento
Rodrigues, Paulo Cesar, Délio Malheiros 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 Sargento
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos
sobre a implementação das regras de promoção estabelecidas na Lei
Complementar nº 95, de 17/1/2007, e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Wagner Pinto de Souza,
Delegado de Polícia Classe Especial - Chefe da Divisão de Crimes
Contra a Vida - DI, publicado no “Diário do Legislativo” do dia
19/7/2007; e Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil,
publicado no “Diário do Legislativo” do dia 3/8/2007. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. José Honorato
Ameno, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais - CBMMG - e esclarece que a Comissão recebeu o ofício nº
7.177/07, desse Comandante-Geral, justificando sua ausência e
propondo o dia 6/9/2007, às 16 horas, para seu comparecimento na
reunião destas Comissões. A Presidência concede a palavra aos
Deputados presentes, que tecem considerações sobre esse assunto,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo,
João Leite, Sargento Rodrigues, Délio Malheiros e Paulo Cesar (4),
em que solicitam seja enviado ofício ao Tribunal de Justiça, ao
Tribunal de Contas e ao Ministério Público do Estado, aos órgãos e
entidades da administração direta e indireta do Estado e ao
Departamento de Trânsito do Estado, pedindo que apresentem em
suas páginas na internet "link" de acesso ao "site"
www.desaparecidos.mg.gov.br, com vistas a dar maior divulgação aos
casos de pessoas desaparecidas no Estado; sejam realizadas
reuniões conjuntas destas Comissões, mensalmente, a partir do dia
21/8/2007, para continuar o debate sobre o desaparecimento de
crianças e adolescentes no Estado; seja realizado fórum técnico para
debater o desaparecimento de crianças e adolescentes no Estado; e
seja realizada visita destas Comissões ao Conselho Estadual de
Defesa Social, para solicitar a constituição de uma força-tarefa,
composta pelos órgãos de defesa social do Estado, pela Polícia
Federal e pela Polícia Rodoviária Federal, a fim de atuar na solução
dos casos de desaparecimento de crianças e adolescentes. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Antônio Carlos

Arantes - Sargento Rodrigues - Paulo Cesar.
.ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/8/2007

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Rosângela Reis (substituindo o Deputado Hely Tarqüínio, por
indicação da Liderança do PV) e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
Neider Moreira e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Délio Malheiros.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
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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
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do
Presidente da Câmara Municipal de Santa Juliana, Sr. João Cláudio
da Silva, relatando sua preocupação com a notícia de que o Município
de Santa Juliana da Comarca de Nova Ponte irá se deslocar para a
Comarca de Perdizes. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projeto de Lei nº 1.405/2007 (Deputado Gilberto Abramo);
1.401, 1.407, 1.414 e 1.417/2007 (Deputado Sebastião Costa); 1.403,
1.409 e 1.413/2007 (Deputado Delvito Alves); 1.400, 1.402, 1.410 e
1.416/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.404, 1.415 e
1.421/2007 (Deputado Hely Tarqüínio); 1.408 e 1.420/2007 (Deputado
Sargento Rodrigues); 1.406 e 1.418/2007 (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 concluindo pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, no 1º turno,
dos Projetos de Lei nºs 18, 30 e 1.089/2007, os três na forma do
Substitutivo nº 1, e 1.397/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 642, 1.227 e 1.306/2007, os três na forma do Substitutivo nº 1
(relatora: Deputada Rosângela Reis, em virtude de redistribuição);
864/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião
Costa, em virtude de redistribuição); 1.312/2007 (relator: Deputado
Neider Moreira). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 104 e
1.271/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Sebastião
Costa. O Projeto de Lei nº 1.378/2007 é retirado da pauta, atendendo-
se a requerimento do Deputado Gustavo Valadares, aprovado pela
Comissão. 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
411/2007 (relator: Deputado Neider Moreira, em virtude de
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redistribuição); 729/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa); e
1.396/2007 (relatora: Deputada Rosangela Reis, em virtude de
redistribuição). É aprovado requerimento do Deputado Sebastião
Costa em que solicita seja examinado pela mesa da Assembléia
Legislativa a possibilidade de anexação do Projeto de Lei nº 907 ao
Projeto de Lei nº 159/2007. O Deputado Neider Moreira, relator do
Projeto de Lei nº 1.217/2007 (em virtude de redistribuição) emite
parecer no qual conclui pela antijuridicidade, pela ilegalidade e pela
inconstitucionalidade do referido projeto. Anunciada a discussão, o
Presidente informa que o Deputado Weliton Prado apresentou
substitutivo ao referido projeto. Encerrada a discussão, o Presidente
submete a votação o parecer do relator, que é aprovado, ficando
prejudicado o substitutivo de autoria do Deputado Weliton Prado. É
aprovado requerimento em que se solicita seja convertido em
diligência à Secretaria de Estado da Fazenda o Projeto de Lei nº
1.346/2007 (relator: Deputado Neider Moreira, em virtude de
redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 137/2007 é
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação é aprovado
requerimento em que se solicita seja convertido em diligência ao autor
o Projeto de Lei nº 1.421/2007. 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, 21 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Hely Tarqüínio -

Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/8/2007

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão e Inácio Franco,
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membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Fábio Avelar. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Leopoldo Portela
Júnior, Defensor Público Geral do Estado de Minas Gerais, publicado
no “Diário do Legislativo” de 9/8/2007. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer pela aprovação do
Projeto de Lei nº 973/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1,
apresentada pela Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte (relator: Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 2ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
918, 919, 920 e 921/2007 e rejeitado o Requerimento nº 933/2007.
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 Ademir Lucas, em que solicita a realização de audiência
pública para debater sobre o credenciamento de Clínicas de
Psicologia e Medicina de Trânsito; Irani Barbosa, em que solicita
reunião conjunta desta Comissão com as Comissões de Saúde e de
Direitos Humanos, para discutir sobre a situação da Central de
Perícias Médicas do Fórum Lafayette. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - André Quintão -

Chico Uejo - Domingos Sávio - Inácio Franco.
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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/8/2007
Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Leonardo Moreira, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Wander
Borges. 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 matéria constante na pauta e a tratar de assuntos
de interesse da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 949/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento
Rodrigues (3), em que solicita seja realizada reunião desta Comissão
para, em audiência pública, debater a segurança pública no Município
de Conselheiro Lafaiete e região; seja encaminhado ofício à Sra.
Andréia Aparecida Alves da Cunha Soares, da Delegacia
Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, pedindo
agilidade na apreciação do Inquérito nº 0024.06.246.369-0; e sejam
ouvidos nesta reunião o Major PM Nilton José Galdino e o Ten.-Cel.
Domingos Sávio de Mendonça; e Délio Malheiros, em que solicita seja
realizada reunião desta Comissão para, em audiência pública, debater
a exploração infantil nas estradas do Estado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Paulo Cesar.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/8/2007



848

Às 14h15min, comparece no Auditório da Unifei/CTC de Itajubá, o
Deputado Délio Malheiros, membro da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,
declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a
por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se
destina a esclarecer, em audiência pública, a nova forma de tarifação
da telefonia fixa local, tendo em vista a migração da tarifação de
pulsos para minutos, e faz a leitura de correspondência do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva e do Sr. Roberto Mauro Dias Aquino, Gerente do
Escritório Regional da Anatel em Minas Gerais, justificando suas
ausências nesta reunião. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Alfredo Vansni Honório, Secretário
Municipal de Governo de Itajubá; Otávio de Almeida Cabral, 4º
Promotor de Justiça e Curador dos Direitos do Consumidor; Carlos
José da Silveira, Gerente de Relacionamento com os Órgãos de
Defesa do Consumidor; Maurício Couto França, Executivo de
Relações Institucionais da OI; Robson Vaz de Lima, Coordenador do
Procon de Itajubá; Marco Aurélio Gomes Cunha, Secretário Executivo
do Fórum dos Procon's Mineiros; José Antônio Baêta de Melo
Cançado, Coordenador de Serviços do Procon Estadual e Marcelo
Barbosa, Coordenador do Procon Assembléia, que são convidados a
tomar assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu
origem ao debate, o Deputado Délio Malheiros tece as considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença 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, 23 de agosto de 2007.
Carlos Pimenta, Presidente - Antônio Júlio - Walter Tosta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.333/2007
Comissão de Cultura
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Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Musical Padre Evaristo
José Vicente, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

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 1.333/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Musical Padre Evaristo José Vicente, com sede no
Município de Carmo do Cajuru, que possui como finalidade precípua a
disseminação da arte musical por meio da execução de instrumentos
de sopro e percussão.

Para a consecução desse objetivo, mantém uma banda de música e
uma escola para a formação de novos músicos e se faz presente em
desfiles, solenidade, datas cívicas e festivas.

Por cooperar com o aprimoramento cultural da população,
acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

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

nº 1.333/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.334/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Bom Pastor da
Comunidade Bom Jardim, com sede no Município de Santa
Margarida.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.334/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Bom Pastor da Comunidade Bom Jardim, com sede no
Município de Santa Margarida, que possui como finalidades
primordiais o aperfeiçoamento moral e intelectual da comunidade, o
estreitamento dos laços entre os seus integrantes, assim como o zelo
pelo seu bem-estar.

Dessa maneira, promove palestras e encontros, em que são
difundidos preceitos morais e valores democráticos como a liberdade,
igualdade e participação; combate a fome e a pobreza; implementa
ações nas áreas da cultura e do esporte; orienta sobre a preservação
do meio ambiente; dá proteção à família, à gestante, à criança e ao
idoso; realiza convênios com entidades públicas e privadas visando
ampliar suas iniciativas.

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

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

nº 1.334/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.348/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Carlin Moura, tem por objetivo
declarar de utilidade pública o Instituto de Assistência a Crianças
Originais do Samba - Iacos -, com sede no Município de Papagaios.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma apresentada.

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado apreciá-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.348/2007 visa declarar de utilidade pública o

Instituto de Assistência a Crianças Originais do Samba, com sede no
Município de Papagaios, que tem como principal objetivo promover o
bem-estar da criança e do adolescente, objetivando o seu
desenvolvimento sociocultural.

Para o cumprimento de sua finalidade, a entidade desenvolve
programas de orientação educacional junto às famílias associadas e
educadores, ocasião em que pode organizar-se, dependendo das
demandas, em várias unidades de prestação de serviços.

Por oferecer serviços à comunidade de destacada importância no
âmbito assistencial, é justo que lhe seja outorgado o título de utilidade
pública.

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

1.348/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.359/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de São Thomé das Letras - Apae -, 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 1.359/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Thomé das
Letras, que possui como finalidade precípua promover a melhoria da
qualidade de vida das pessoas com deficiência, especialmente a



852

mental, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.
Na consecução de seus propósitos, coordena e executa na sua área

de jurisdição os objetivos, programas e a política da Federação das
Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes. Dessa forma,
promove o progresso, a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica
do Movimento Apaeano. Realiza estatísticas, estudos e pesquisas
referentes à causa do excepcional, que proporcionam avanço
científico e formação de pessoal técnico especializado.

Para subsidiar suas iniciativas, celebra convênios com instituições
públicas e entidades privadas.

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

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

nº 1.359/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.362/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Múltipla Ação Social,
com sede no Município de Curvelo.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.362/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Múltipla Ação Social, com sede no Município de
Curvelo, que tem como finalidade precípua a promoção da melhoria
da qualidade de vida dos moradores locais.

Para consecução de suas metas, oferece proteção a família,
gestantes, crianças e idosos; combate a fome e a pobreza; promove a
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inserção de seus associados no mercado de trabalho; empreende
ações nas áreas da saúde, educação e cultura; orienta sobre a
preservação do meio ambiente; atua na promoção da ética, da
cidadania, dos direitos humanos e de outros valores universais.

Estabelece permanente diálogo com a área pública e a iniciativa
privada, objetivando a realização de parcerias e convênios que
possam subsidiar suas iniciativas.

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

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

nº 1.362/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.370/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar  de  utilidade pública a Sociedade Unidos Cachoeirense -
SUC -, com sede no Município de Chapada do Norte.

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 1.370/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Sociedade Unidos Cachoeirense, com sede no Município de
Chapada do Norte, que possui como finalidade primordial realizar
obras e ações visando à melhoria da qualidade de vida da população
local.

Com esse propósito, protege a saúde da família, de crianças,
adolescentes e idosos; combate a fome e a pobreza; promove a
habilitação de pessoas portadoras de deficiências; orienta sobre a
preservação do meio ambiente; implementa atividades nas áreas da



854

educação, cultura, esporte e lazer; representa os associados junto a
entidades públicas e privadas defendendo os seus interesses e
reivindicações.

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

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

nº 1.370/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.374/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, a proposição em tela tem por
escopo declarar de utilidade pública a Associação Casa Madre Tereza
de Calcutá, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Agora, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos
do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.374/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação Casa Madre Tereza de Calcutá, com sede no Município
de Belo Horizonte, entidade civil sem fins lucrativos, cujos objetivos
compreendem amparo material, psicológico e moral aos moradores de
rua, fornecendo-lhes educação e capacitação profissional, bem como
assistência médico-hospitalar.

Ademais, presta atendimento personalizado a pequenos grupos de
crianças e adolescentes carentes em risco pessoal e social, com o
objetivo de ouvi-los e orientá-los, buscando reintegrá-los na
sociedade.

Dada a importância social de suas ações em prol da melhoria da
qualidade de vida dos menos favorecidos, entendemos justo e
oportuno conceder-lhe o título de utilidade pública.
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.374/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.379/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Capoeira Arte e
Mandinga - Acam -, com sede no Município de Almenara.

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 1.379/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Capoeira Arte e Mandinga, com sede no Município
de Almenara, que possui como finalidade primordial a difusão da
cultura afro-brasileira, principalmente a capoeira.

Também promove ações nas áreas da saúde, da educação, da
cultura, do esporte e do lazer; pratica a assistência social, junto às
famílias carentes; combate a fome e a pobreza; realiza cursos de
capacitação profissional.

Visando ampliar e subsidiar suas iniciativas, firma convênios com
órgãos públicos e entidades privadas.

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

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

nº 1.379/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2007.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.380/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Clube de Mães Madre
Madalena Comunidade Senhor dos Passos, com sede no Município
de Malacacheta.

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 1.380/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Clube de Mães Madre Madalena Comunidade Senhor
dos Passos, com sede no Município de Malacacheta, que possui
como finalidades primordiais a prática da assistência social e a
promoção humana.

Para alcançar suas metas, protege a saúde da família, da gestante,
da criança; combate a fome e a pobreza; promove a integração dos
seus beneficiários no mercado de trabalho; orienta sobre a
preservação do meio ambiente; realiza ações nas áreas da educação,
da cultura e do esporte; firma convênios com instituições públicas e
privadas para subsidiar suas iniciativas.

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

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

nº 1.380/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.382/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe
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visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Lavrinha - Amol -, com sede no Município de Jaguaraçu.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do
art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.382/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Lavrinha, com sede no Município
de Jaguaraçu, fundada em 22/11/2001, e que possui como principal
finalidade promover ações de assistência social, jurídica e educacional
para crianças, adolescentes e idosos.

Além disso, desenvolve ações em defesa da preservação do
patrimônio histórico e artístico, do meio ambiente e do
desenvolvimento sustentável.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem como finalidade dar nova redação ao art.
1º do projeto para adequar o nome da entidade ao consubstanciado
no art. 1º de seu estatuto.

Pelas ações empreendidas em benefício da coletividade,
consideramos a instituição merecedora do título declaratório de
utilidade pública que lhe está sendo outorgado.

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

1.382/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.384/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário dos



858

Moradores dos Córregos Jatobá, Boa Esperança e Bom Jardim, com
sede no Município de São João do Manhuaçu.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, cabe a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.384/2007 tem por escopo declarar 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.

Instituído em 1993, o referido Conselho é uma entidade sem fins
lucrativos que tem por objetivos, além de defender os interesses das
pessoas residentes às margens dos córregos que lhe dão o nome,
prestar assistência médico-hospitalar e jurídica aos associados e
promover atividades sociais, esportivas, recreativas e culturais, como
estímulo ao espírito de solidariedade comunitária.

Diante da relevância social de seus objetivos, consideramos justo e
oportuno lhe seja concedido o pretendido título declaratório de
utilidade pública.

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

nº 1.384/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.385/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros
Nova Floresta e Silveira - Acobanfs -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.385/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária dos Bairros Nova Floresta e Silveira, com
sede no Município de Belo Horizonte, que possui como finalidade
precípua apoiar e ampliar as ações e os programas que visem à
melhoria da qualidade de vida dos moradores das referidas
localidades.

Para alcançar seus propósitos, promove a melhor integração dos
seus associados e a comunidade; busca junto a autoridades
competentes soluções para os problemas coletivos; realiza atividades
sociais, culturais, desportivas e cívicas; firma convênios com
entidades públicas e privadas para subsidiar suas iniciativas.

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

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

nº 1.385/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.388/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores
do Bairro São Geraldo, com sede no Município de Curvelo.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.388/2007 pretende declarar de utilidade pública
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a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro São Geraldo, com
sede no Município de Curvelo, que tem como finalidade primordial a
melhoria da qualidade de vida dos seus associados, além de buscar a
união e o intercâmbio com outras comunidades.

Com o propósito de atingir as suas metas de trabalho, promove
atividades recreativas, esportivas, sociais e culturais; presta
assistência às pessoas carentes; participa das resoluções e trabalhos
propostos pela União Nacional das Associações Comunitárias.

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

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

nº 1.388/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.389/2007

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 e Amigos de São José das Pedras, com sede no
Município de Curvelo.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma original. 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 1.389/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária dos Moradores e Amigos de São
José das Pedras, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1993,
que tem por finalidade congregar as pessoas daquela comunidade,
promovendo o seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, a entidade
desenvolve atividades diversas, sempre com o intuito de melhorar a
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qualidade de vida de seus associados, especialmente, dos mais
carentes, incentivando a participação concreta na defesa dos
interesses coletivos para a consolidação da cidadania. Além disso,
procura fomentar projetos alternativos voltados para a geração de
renda.

Diante da relevância de seu trabalho, é oportuno e meritório
conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.389/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.390/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores
do Bairro Alto Bom Jesus, com sede no Município de Curvelo.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.390/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Alto Bom Jesus,
com sede no Município de Curvelo, que possui como finalidade
essencial a melhoria da qualidade de vida dos habitantes locais.

Dessa maneira, promove a união dos seus associados, para debater
os problemas comunitários e as alternativas para solucioná-los;
desenvolve atividades sociais, esportivas, cívicas e culturais; presta
assistência às pessoas carentes; participa das resoluções e trabalhos
propostos pela União Municipal das Associações Comunitárias de
Curvelo.

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 1.390/2007 em turno único.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.391/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Rita
do Cedro, com sede no Município de Curvelo.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.391/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Rita do Cedro,
com sede no Município de Curvelo, que tem como objetivo precípuo
congregar órgãos e pessoas interessadas em melhorar as condições
socioeconômicas dos moradores do Município, principalmente dos
segmentos mais necessitados.

Para tanto, procura conscientizar a comunidade acerca de suas
possibilidades e potencialidades, levando seus integrantes a lutar por
seus anseios. Mantém e dirige, em convênio com outros órgãos, a
creche da comunidade, que atende crianças até 6 anos de idade
oferecendo-lhes educação, saúde, alimentação, recreação e noções
básicas de higiene.

Diante dessas considerações, julgamos conveniente a outorga do
título de utilidade pública à Associação Comunitária de Santa Rita do
Cedro.

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

1.391/2007 em turno único.
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Sala das Comissões, 23 de agosto de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.393/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
dos Tenentes, com sede no Município de Extrema.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.393/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária do Bairro dos Tenentes, entidade sem fins
econômicos que tem como finalidade promover o bem-estar da
comunidade local por meio do incremento de projetos culturais,
esportivos, educativos e de lazer.

Na defesa dos interesse dos habitantes do Bairro dos Tenentes,
encaminha sugestões para as autoridades competentes, a fim de
ampliar a qualidade de vida no local onde implementa suas ações e
união dos moradores em defesa de seu desenvolvimento.

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

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

nº 1.393/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.394/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela visa
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declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais -
Grupo Conviver -, com sede no Município de Alfenas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, com a Emenda nº 1, que apresentou,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.394/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Deficientes Visuais, com sede no Município de
Alfenas, que tem como finalidade precípua promover o bem-estar e a
integração dos portadores de deficiência visual na comunidade em
que vivem.

Na consecução de suas metas, promove a qualificação profissional
dos seus assistidos; organiza eventos nas áreas da cultura, do
esporte e lazer; realiza programas de ciência e tecnologia na área de
deficiência visual, bem como atividades preventivas e de reabilitação
dos portadores. Para subsidiar essas iniciativas, celebra convênios
com instituições públicas e privadas.

Cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade adequar o nome da entidade
ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 1.394/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.395/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação do Meio Ambiente de
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Extrema - AME -, com sede no Município de Extrema.
Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.395/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação do Meio Ambiente de Extrema, que possui como
finalidade primordial a defesa dos recursos naturais e a preservação
da biodiversidade e das áreas ecologicamente importantes. Por meio
de estudos e pesquisas, divulga as causas dos problemas ambientais
e as suas soluções, em vista de processos de desenvolvimento
ecologicamente sustentável, e presta serviços de apoio a outras
organizações públicas e privadas que possuem o mesmo objetivo.

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

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

nº 1.395/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 2007.
Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.118/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.118/2007, de autoria do Deput ado Antônio

Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação de
Defesa Ecológica de Piumhi e Região - Eco-Piumhi, 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.

PROJETO DE LEI N° 1.118/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Defesa Ecológica de
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Piumhi e Região - Eco-Piumhi -, 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 de Defesa

Ecológica de Piumhi e Região - Eco-Piumhi -, com sede no Município
de Piumhi.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 1º de agosto de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Dimas Fabiano.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 25 DE AGOSTO DE 2007

ATAS
ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/8/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.502
a 1.509/2007 - Requerimentos nºs 1.010 a 1.016/2007 - Interrupção e
reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Carlin Moura -
Carlos Pimenta - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Gil Pereira - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani  Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Tadeu Leite - Mauri
Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Henrique) - Às 14h2min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência
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- O Deputado Elmiro Nascimento, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a
seguinte correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Dirceu Rodrigues de Aquino, Presidente da Câmara

Municipal de São Francisco, informando ter sido votada e aprovada
nessa Casa moção de louvor aos Deputados do Estado pela
realização do Fórum de Debates sobre a redistribuição do ICMS
solidário.

Do Sr. José Márcio de Araújo, Prefeito Municipal de Martinho
Campos, em que solicita seja rejeitado o Projeto de Lei Complementar
nº 26/2007, em tramitação nesta Casa. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário de Estado da
Casa Civil, encaminhando, em atenção a pedidos de diligência da
Comissão de Justiça, pareceres elaborados pela Secretaria de
Planejamento sobre os Projetos de Lei nºs 1.343, 1.386 e 1.415/2007.
(- Anexem-se o ofício e os pareceres aos respectivos Projetos de Lei
nºs 1.343, 1.386 e 1.415/2007.)

Do Sr. Cássio Antônio Ferreira Soares, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Defesa Social, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 543/2007, do Deputado Walter Tosta.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Nº 1.502/2007

Declara de utilidade pública a Associação do Voluntário de Guaxupé
no Combate ao Câncer - Luz da Vida, com sede no Município de
Guaxupé.

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

Voluntário de Guaxupé no Combate ao Câncer - Luz da Vida, com
sede no Município de Guaxupé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2007.
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Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação do Voluntário de

Guaxupé no Combate ao Câncer - Luz da Vida é executar projetos
sobre serviços à comunidade, criando centros de pesquisa e
divulgando ações preventivas de combate ao câncer, assistir o
paciente oncológico, diligenciar para a recuperação e a satisfação das
necessidades e das carências das pessoas enfermas, fomentar e
organizar atividades ocupacionais e de lazer, promover o
desenvolvimento do companheirismo e organizar campanhas para
arrecadação de fundos para prestação de assistência social, material
e educativa junto ao paciente oncológico.

A referida Associação apresenta os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual solicitamos a
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.503/2007
Dispõe sobre a exigência de documento com foto de identificação do

consumidor nas vendas com cartões de crédito e de débito realizadas
no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais e financeiros bem como os

demais fornecedores que praticam vendas de produtos e serviços com
cartões de crédito e débito exigirão a apresentação de documento
com foto que comprove a identidade do consumidor.

Art. 2º - A exigência documental prevista no art. 1º desta lei será
feita no ato de realização da transação comercial ou financeira,
podendo ser negada a utilização do cartão de crédito ou de débito na
falta de correta identificação do consumidor.

Art. 3º - Considera-se documento com foto que comprova a
identidade do consumidor aqueles emitidos por órgãos oficiais bem
como as identidades funcionais.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2007.
Bráulio Braz
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Justificação: A competência estadual ora exercida funciona em
caráter complementar às normas gerais estabelecidas pela União no
conhecido Código de Proteção e Defesa do Consumidor, mas na
verdade almeja atender não apenas os anseios dos consumidores
como também o dos lojistas, dos fornecedores e mesmo das
administradoras de cartões de crédito, visando, com a medida
proposta, diminuir fraudes e inúmeros prejuízos causados com a
utilização indevida de documentos e na infeliz prática diuturna de
estelionatos.

Este projeto de lei objetiva, primordialmente, garantir a segurança e
o patrimônio do cidadão além da lisura e dos interesses que envolvem
as relações de consumo, pois, infelizmente, hoje se mostra bastante
constante a prática de fraudes e outros delitos que envolvem as
compras com cartões de crédito e débito em nosso Estado, seja por
meio de clonagem de cartões, seja pelo "comércio" de centenas de
cartões furtados e roubados diariamente.

Portanto, apresento esta proposição, que objetiva garantir a
transparência e licitude nas transações comerciais e financeiras que
utilizam cartões de crédito e débito nos milhares de estabelecimentos
existentes em nosso Estado.

Pela razões e fundamentações expostas na presente justificativa,
solicito aos meus pares o apoio e a aprovação desta proposição de
grande alcance social para a população de nosso Estado.

- 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 1.504/2007
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica

ao Município de Alpinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Alpinópolis o imóvel constituído de um terreno com área
de 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), situado na
Rodovia MG-28, “Represa”, hoje denominado “Chácara Primavera”,
nesse Município, matriculado sob nº 6.513, no Livro 2-B/2-Q, fls. 219,
v./13, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alpinópolis.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei se destina a fazer reverter um imóvel

ao Município de Alpinópolis, o qual foi doado ao Estado por esse
Município, para que ali se construísse uma cadeia pública; no entanto,
o Estado não cumpriu a finalidade proposta pela doação, contida em
leis municipais, que autorizavam a referida doação, mesmo tendo sido
lavrada escritura de transmissão de imóveis. Assim sendo, o imóvel
deve retornar ao rol de bens do referido Município.

Pelo exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares desta Casa para
se aprovar a doação proposta.

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

PROJETO DE LEI N° 1.505/2007
Intitui a Política Estadual de Apoio à Coleta a ao Reaproveitamento

de Óleos Vegetais no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de Ap oio à Coleta e ao

Reaproveitamento de óleos Vegetais, com vistas à preservação do
meio ambiente e à geração de emprego e renda no Estado.

Art. 2° - A Política Estadual de que trata esta lei  tem os seguintes
objetivos:

I - Traçar metas e condições para o reaproveitamento de óleos
vegetais no âmbito do Estado;

II - Assegurar os benefícios sociais, ambientais e econômicos
decorrentes da utilização de óleos vegetais reaproveitados.

Art. 3° - São diretrizes da política de que trata e sta lei:
I - articulação com os setores públicos e privados das três esferas

de governo, visando a troca de experimentos sobre técnicas e projetos
relacionados com coleta e o reaproveitamento de óleos vegetais;

II - respeito à legislação ambiental, com ênfase ao desenvolvimento
sustentável, com a adoção de medidas de controle da poluição a da
contaminação do meio ambiente, em especial aos rios e lagos
situados no Estado;
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III - apoio à formação de consórcios intermunicipais voltados para a
coleta e o reaproveitamento de óleos vegetais;

IV - incentivo à formação de cooperativas de coleta e reciclagem de
produtos oriundos de óleos vegetais;

V - estímulo à criação de usinas de processamento e transformação
de óleos vegetais;

VI - integração das políticas estadual e municipais de coleta e
reciclagem de produtos oriundos de óleos vegetais.

Art. 4° - Na implantação da política de que trata e sta lei, compete ao
Poder Executivo:

I - Apoiar a implantação, nos Municípios do Estado, do sistema de
coleta e reaproveitamento de óleos vegetais a serem utilizados na
fabricação de biodisel, de produtos farmacêuticos, alimentícios,
cosméticos e químicos e de ração animal;

II - destinar recursos para o financiamento de projetos de pesquisa e
desenvolvimento de técnicas voltados para o reaproveitamento de
óleos vegetais e processamento dos produtos dele decorrentes;

III - promover assistência técnica e extensão aos Municípios e às
entidades privadas que aderirem à política de que trata esta lei;

IV - promover campanhas educativas voltadas para a
conscientização, o incentivo à coleta e o reaproveitamento de óleos
vegetais;

Art. 5° - As despesas decorrentes da execução desta  lei correrão à
conta de dotação orçamentária própria.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei,  no que couber,
no prazo de noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2007.
Roberto Carvalho
Justificação: O despejo indevido do óleo utilizado nas cozinhas

prejudica a rede de esgoto contaminando a água e o solo, causando
graves danos ao meio ambiente. Já é comprovada, por meio de
estudos acadêmicos e de experiências práticas, a possibilidade de
reaproveitamento dos óleos vegetais para outras finalidades.

Assim, o projeto ora apresentado tem dois objetivos principais:
primeiro, preservar o meio ambiente por meio da conscientização da
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população para que não despeje o óleo utilizado na cozinha no
sistema de esgotamento; segundo, a geração de emprego e renda
com a constituição de unidades de fabricação de biodisel, produtos
farmacêuticos, alimentícios, entre outros. O projeto, que esperamos
seja apoiado e aprimorado por esta Casa, é viável economicamente,
mas depende diretamente da conscientização da população e do
engajamento do setor público neste processo. Pela importância do
tema é que conto com o apoio de meus pares na aprovação desta
proposta.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.506/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Povoado

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

Moradores do Povoado de Itatiaia, com sede no Município de Ouro
Branco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2007.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada

em 1º/1/90, tem por finalidade promover o desenvolvimento
socioeconômico da comunidade de Itatiaia, através da realização de
obras e melhoramentos, congregando órgãos e pessoas interessadas
nesse desenvolvimento, organizando e promovendo atividades que
visem à melhoria das condições de vida dos moradores da
comunidade. Promove ainda atividades socioculturais, de lazer,
desportivas, atividades de proteção ao meio ambiente, promoção da
saúde da família, da gestação, da criança e do idoso, e desenvolve
ações de combate à fome e à pobreza, além de ações de capacitação
profissional, buscando a integração dos associados e membros da
comunidade no mercado de trabalho, por meio de cursos de
qualificação.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública, encontra-
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se legalmente amparado, assim como estão cumpridas as exigências
contidas na Lei 12.972 de 27/7/1998.

Por estas razões, 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 1.507/2007
Declara de utilidade pública a Associação Espírita Fé, Amor e Luz,

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 Espírita Fé,

Amor e Luz, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2007.
Sávio Souza Cruz
Justificação: A partir de reunião de um grupo de pessoas inspiradas

pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes, foi fundada, em 2001, a
Associação Espírita Fé, Amor e Luz com o objetivo de prestar
assistência e tratamento espiritual àqueles que buscam na fé o alento
ou mesmo a cura para seus males e sofrimentos, resistentes a outros
tipos de terapia.

Já declarada a utilidade pública da Associação no âmbito municipal,
cabe ao Estado também reconhecer a importância do trabalho da
entidade, que atende hoje mais de 1.200 pessoas por mês, tornando-a
oficialmente merecedora da atenção da comunidade e do poder
público.

- 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 1.508/2007
Declara de utilidade pública a Associação Tudo em Duas Rodas,

com sede no Município de Muzambinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Tudo em

Duas Rodas, com sede no Município de Muzambinho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2007.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Entidade civil, sem fins lucrativos, a Associação Tudo

em Duas Rodas foi fundada em 2005, inicialmente objetivando a
promoção de eventos motociclísticos, gipeiros, trilheiros, entre outros.

A bem sucedida iniciativa de promover o esporte não se limitou,
contudo, ao desenvolvimento dessa prática, e a Associação aliou a
seus objetivos iniciais a promoção da integração da comunidade.
Assim, atividades de divulgação da cultura, realização de eventos de
interesse de jovens e idosos, campanhas de cunho assistencial
passaram a fazer parte do calendário da Associação, cujo trabalho
tem o reconhecimento de todo o Município de Muzambinho,
merecendo também o apoio do Estado.

- 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 1.509/2007
Dá a denominação de Dr. Ângelo Rocha a trecho da Rodovia MG-

447.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Dr. Ângelo Rocha o trecho da Rodovia

MG-447 correspondente aos 3km (três quilômetros) de Cataguases ao
trevo da BR-120.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 2007.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: Ângelo Rocha nasceu em 7/5/16 em Ubá, casou-se

com a Sra. Ruth Lopes Rocha, tendo 5 filhos, que lhe deram 14 netos.
Em 1935, veio a lecionar em Cataguases a convite do Prof. Amaro;
em dezembro de 1940, formou-se em Direito pela Faculdade Nacional
de Direito do Rio de Janeiro; tendo sua carteira da OAB sido assinada
por Milton Campos, transferindo-se para Inhumas, GO, em 1941;
atuou como Juiz de Direito dessa Comarca, e em 1944, no Município
de Astolfo Dutra, foi Fundador e Diretor da Escola de Comércio. Em
1948 foi nomeado Secretário Municipal na cidade de Cataguases, no
Governo de João Peixoto e Nelson Dutra. Em 1948, já residindo em
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Cataguases, lecionou no Colégio Cataguases; em 1950, fundou a
Escola Técnica de Comércio de Cataguases, daí até a década de 70
foi Chefe de Departamento da Cia. Industrial e Irmãos Peixoto. Em
1971 elegeu-se Prefeito de Cataguases; em 1985 lecionou na
Faculdade de Administração em Visconde do Rio Branco, recebendo,
em 1990, o diploma de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de
Minas Gerais. De 1992 a 1996, foi Diretor Comercial da Cooperativa
de Leite de Cataguases, aposentando-se em 1996, aos 80 anos. Veio
a falecer em 4/10/2003, aos 87 anos.

Em face da brilhante trajetória de vida do Sr. Ângelo Rocha,
apresento uma pequena homenagem, por meio deste projeto de lei,
para apreciação dos meus nobres pares.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.010/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Federação das
Empresas de Transporte de Passageiros do Estado, na pessoa de seu
Presidente, Waldemar Araújo, pelo transcurso do 20º aniversário de
fundação dessa entidade. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.011/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o nadador Daniel Dias
pela conquista de oito medalhas de ouro nos jogos Parapan-
Americanos. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.012/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Associação Mineira de
Rádio e Televisão, na pessoa de seu Presidente, Milton Lucca de
Paula, pelo transcurso do Dia do Rádio. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.013/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Conselho Regional de
Psicologia pelos 45 anos da regulamentação da profissão de
psicólogo. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.014/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Associação dos
Municípios da Microrregião do Circuito das Águas pelo transcurso do
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seu 30º aniversário. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)
Nº 1.015/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Faculdade Estácio de Sá - BH -
pelos 7 anos de funcionamento dessa instituição. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 1.016/2007, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da Fundação Estadual do Meio
Ambiente com vistas à obtenção de informações sobre explorações
minerais no Município de Congonhas. (- À Mesa da Assembléia.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar
esta parte da reunião à realização de homenagem ao 12º Batalhão de
Infantaria pelo transcurso dos 156 anos de sua criação e dos 87 anos
de sua presença em Belo Horizonte.

- A ata desta solenidade será publicada na edição do dia 28.8.2007.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de terça-feira, dia 28, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação, e para a reunião ordinária na mesma data, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será
publicada na edição de 28/8/2007.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/8/2007
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús
Filho, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento
Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé
Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
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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. Antônio Sérgio Alves
Vidigal, Secretário de Políticas Públicas de Emprego; Max Fernandes
dos Santos e Walter Garcez Mares Júnior, respectivamente, Gerente
Regional de Negócios e Superintendente Regional da Caixa
Econômica Federal (9/8/2007) e Daniel Silva Balaban, Presidente do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (11/8/2007). A
seguir, comunica que está aberto até o dia 17/8/2007 o prazo para o
recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 1.368/2007. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
1.249/2007 (Deputado Sebastião Helvécio); 1.084/2007 (Deputado:
Agostinho Patrús Filho); 1.287/2007 (Deputado Jayro Lessa);
1.237/2007 (Deputada Elisa Costa); 161/2007 (Deputado Antônio
Júlio), no 1º turno; e Projeto de Resolução nº 1.399/2007, (Deputado
Lafayette de Andrada) e a Mensagem nº 74/2007 (Deputado Jayro
Jessa), em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Deputada Elisa
Costa se retira da reunião. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 429/2007 na forma do Substitutivo nº 2, da
Comissão de Segurança Pública; 496/2007, com a Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas nºs 2 a 5; e pela
rejeição do Projeto de Lei nº 970/2007 (relator: Deputado Agostinho
Patrús). Os Deputados Zé Maia e Agostinho Patrús Filho se retiram da
reunião. Registra-se a presença do Deputado Célio Moreira. O
Deputado Jayro Lessa 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 669 e
1.354/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio) e 1.332/2007 na
forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Lafayette de
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Andrada); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
423/2007 na forma do Substituvivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Segurança
Pública; 610/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial (relator: Deputado Célio Moreira, em
virtude de redistribuição); 683/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça e 983/2007 na forma do
Substitutivo nº 2, da Comissão de Segurança Pública (relatora:
Deputada Elisa Costa); e pela rejeição dos Projetos de Lei nºs
136/2007 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) e 719/2007
(relator: Deputado Sebastião Helvécio). Os pareceres dos relatores,
Deputados Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação do
Projeto de Lei nº 1.182/2007, com a Emenda nº 5, e pela rejeição das
Emendas nºs 2, 3 e 4 apresentadas em Plenário, e Zé Maia, que
conclui pela aprovação do Projeto de nº 587/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nºs 1 e 2, tiveram a discussão adiada, atendendo-se a
requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela
Comissão. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 653/2007, no 1º turno,
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental
pelo relator, Deputado Lafayette de Andrada. Os Projetos de Lei nºs
700 e 1.092/2007 são retirados da pauta, respectivamente, por
determinação do Presidente da Comissão por não cumprirem
pressupostos regimentais e atendendo-se a requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, aprovado pela Comissão. Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação é aprovado o Requerimento nº 924/2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada -

Agostinho Patrús Filho - Elisa Costa - Sebastião Helvécio.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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SAÚDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 14/8/2007

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Rosângela Reis e os Deputados Carlos Mosconi e Doutor Rinaldo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios da Sra. Elbe Brandão, Secretária Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus e
do Norte de Minas (2), publicados no “Diário do Legislativo” do dia
11/8/2007; do Sr. Wagner Lima Vaz, Presidente Voluntário da
Associação Mineira de Assistência a Mucoviscidose - AMAM -,
encaminhando à Comissão “kit” informativo a respeito da fibrose
cística. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nºs 1.335/2007, em turno único (Deputado Doutor Rinaldo) e
1.353/2007, 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, é aprovado o Parecer para o 2º
Turno do Projeto de Lei nº 350/2007 na forma do vencido no 1º turno
(relatora: Deputada Rosângela Reis, em virtude de redistribuição); os
pareceres pela rejeição, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 7, 236 e
366/2007 (relator: Deputado Doutor Rinaldo, em virtude de
resdistribuição ) e pela aprovação dos Projetos de Lei nºs 430/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relatora: Deputada Rosângela Reis, em virtude de redistribuição);
471/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça (relator: Deputado Doutor Rinaldo); e, em turno único, o
parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.035/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relatora:
Deputada Rosângela Reis, 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, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 656/2007 (relator: Deputado Ruy
Muniz); 1.223/2007 (relator: Deputado Carlos Pimenta); 1.251 e
1.298/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio) que receberam parecer
por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 858 e 859/2007. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Weliton Prado em
que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para discutir os
impactos das Portarias nºs 1.569 e 1.570, do Ministério da Saúde, que
instituem diretrizes para a atenção à saúde; da Deputada Elisa Costa
em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão, para
debater o Projeto de Lei nº 1.416/2007, do Governador do Estado, que
cria o Conselho Estadual de Saneamento Básico - CESB -; dos
Deputados Carlos Mosconi e Dalmo Ribeiro Silva em que solicitam
seja realizada audiência pública nas cidades de Pouso Alegre e
Itajubá, com a finalidade de divulgar a ação proposta pelo governo
estadual para a solução das enchentes no Vale do Sapucaí. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo - Ruy Muniz.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 14/8/2007
Às 15h06min, 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 da Deputada
Maria Lúcia Mendonça, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
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qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 1.383/2007 (Deputado Dimas Fabiano),
1.333/2007 (Deputada Maria Lúcia Mendonça), 1.336/2007 (Deputada
Gláucia Brandão) e 1.379/2007 (Deputada Rosângela Reis), em turno
único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 948/2007. 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, 21 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Antônio

Carlos Arantes.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 16/8/2007

Às 9h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite e Lafayette de Andrada (substituindo este
ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, que é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a realizar audiência pública para obter
esclarecimentos sobre violência sofrida por jovens skatistas,
supostamente praticada por policiais militares, no dia 24/8/2007, na
região central de Belo Horizonte, e comunica o recebimento dos
seguintes ofícios: dos Srs. Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe
da Assessoria Institucional da PMMG; Genilson Ribeiro Zeferino,
Subsecretário de Administração Prisional, e Paulo Alkmim, Ouvidor de
Polícia; e das Sras. Letícia Alessi Machado Rogêdo, Coordenadora
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Administrativa da Delegacia Adida ao Juizado Especial Criminal, e
Sandra Regina Maria do Carmo Teixeira, Chefe de Gabinete da
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial,
publicados no “Diário do Legislativo” do dia 9/8/2007; do Sr. Sebastião
Eustáquio dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Barão de
Cocais, com vistas à construção de uma nova cadeia pública local; e
da Sra. Magali Breda Melo, encaminhando a esta Comissão, para
tomada de providências, cópia de representação sobre arbitrariedade
e abuso de poder supostamente cometidos por policiais militares
lotados na 13ª Cia. PM de Formiga. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei nº 1.339/2007, em turno único, para o
qual designou como relator o Deputado João Leite. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Leandro Cruz,
Gerente de Política e Intercâmbio da Juventude, representando os
Srs. Nelson dos Santos Júnior, Coordenador Municipal de Governo de
Belo Horizonte, Felipe Guilherme Cunha e Gledson Cordeiro Cunha; e
a Sra. Ana Paschoal dos Anjos, Vereadora da Câmara Municipal de
Belo Horizonte, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Deputado Durval Ângelo, na condição de autor do requerimento que
deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados João Leite, em que solicita
seja encaminhada ao Presidente da República manifestação de
repúdio pela deportação dos dois boxeadores cubanos; Durval Ângelo
(9), em que solicita seja encaminhado ofício ao Juiz da Comarca de
Pitangui com vistas à agilização do processo de ação de alimentos em
que figura como parte o Sgt. Moacir Alexandre Gertrudes; ao Juiz do
Tribunal do Júri de Uberlândia, com vistas à marcação do júri que
figura como acusado o cabo da PMMG Edílio Mainenti Júnior; ao
Coordenador do CAO-DH, com vistas à verificação da bilhetagem do
celular do Sr. Gledson Cordeiro Cunha à operadora de telefonia
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celular, em função de telefonemas anônimos e de ameaças recebidos;
ao Comandante da Cia. de Policiamento do Hipercentro, com vistas a
obtenção de informações sobre o tempo de deslocamento de
determinada viatura policial; ao Comandante-Geral da PMMG com
vistas à obtenção de reformações sobre ocorrência de registro policial
contra skatistas no hipercentro; seja convidado o Corregedor-Geral de
PMMG para prestar esclarecimentos sobre violência e maus-tratos a
skatistas, supostamente cometidos por policiais militares no
hipercentro de Belo Horizonte; ao Presidente desta Casa com vistas à
realização de entrega solene de cópia do “Livro Negro do Terrorismo
no Brasil” ao acervo do Memorial da Ditadura, do Arquivo Público
Mineiro; seja realizada visita, com a presença do Corregedor-Geral de
PMMG, à residência da Sra. Rosangela Cyríaco de Oliveira, no Bairro
Pindorama, para averiguar arrombamento e marca de disparos no
portão de sua casa; e seja realizada reunião conjunta desta Comissão
e a Comissão de Participação Popular, com vistas à obtenção de
esclarecimentos sobre a situação de cerca de 600 famílias residentes
no Bairro São José, Município de Paracatu, que estão ameaçadas de
despejo. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - João Leite.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/8/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta, Antônio Júlio e Célio Moreira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
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Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 351/2007 na
forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Antônio Júlio). O
parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.120/2007, no 1º turno, deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Célio Moreira. Registra-se a presença do Deputado Délio
Malheiros, que assume a direção dos trabalhos e passa à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta em
que solicita seja realizada audiência pública para debater os
sucessivos aumentos do preço da carne comercializada em Minas
Gerais; Délio Malheiros (2), em que solicita seja enviado ofício à
Secretaria de Estado de Fazenda pedindo cópia dos documentos
fiscais relativos à compra de leite efetuada pelas principais redes de
supermercados de Minas Gerais nos últimos seis meses; em que
solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da
Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas para
debater o novo plano de reestruturação do transporte metropolitano
apresentado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas; Délio Malheiros, Antônio Júlio e Padre João em que
solicitam seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater a
política de comercialização e distribuição do leite e seus derivados,
em especial no que se refere ao aumento abusivo do preço desses
produtos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Délio Malheiros, Presidente.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/8/2007



886

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão e Gustavo Valadares, e a Deputada Gláucia Brandão
(substituindo esta ao Deputado João Leite, por indicação da Liderança
do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
a votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão,
Gustavo Valadares e Gláucia Brandão em que solicitam seja
encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça, solicitando a
criação de varas especializadas em crimes contra crianças e
adolescentes, tendo em vista pesquisa divulgada na mídia feita pela
Organização Internacional do Trabalho, colocando Minas Gerais em 1º
lugar como Estado com maior número de pontos de exploração sexual
de crianças e adolescentes; Durval Ângelo, por sugestão da
Associação dos Moradores e Amigos do Bairro São José, em que
solicita seja realizada reunião conjunta da Comissão com a de Direitos
Humanos, destinada a obter esclarecimentos sobre a situação de
cerca de 600 famílias ameaçadas de despejo, no Município de
Paracatu. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de agosto de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite - Eros Biondini - Carlin

Moura.
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/8/2007

Às 9h15min, comparece na Câmara Municipal de Paracatu o
Deputado Almir Paraca, membro da supracitada Comissão. Nos



887

termos do § 3º do art. 125 do Regimento Interno, o Deputado Almir
Paraca declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a
por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se
destina a conhecer a atuação da Superintendência Regional de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Supram - da região
Noroeste de Minas Gerais, debater as demandas da sociedade em
sua respectiva área de influência, discutir a destinação dos recursos
provenientes da medida compensatória ambiental a serem investidos
na região e assistir a um painel sobre as mudanças climáticas no
Estado de Minas Gerais. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião, para ouvir os Srs. José Eduardo Vargas, Superintendente da
Supram Noroeste, representando os Srs. José Carlos Carvalho e
Shelley de Souza Carneiro, respectivamente Secretário e Secretário
Adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, e também os outros membros do
Copam Noroeste; Carlos Eduardo Ferreira Pinto, Promotor de Justiça
e Coordenador-Geral das Promotorias de Justiça de Defesa do Rio
São Francisco; Neivaldo Luiz Monteiro, Gerente do Núcleo do IEF-
Paracatu, representando o Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-
Geral desse órgão; Mauro da Fonseca Ellovitch, Promotor de Meio
Ambiente de Paracatu, representando o Sr. José Maria dos Santos
Júnior, Coordenador da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente,
Habitação, Urbanismo e Patrimônio Histórico e Cultural; Jueli Cardoso
Jordão, Secretário Municipal de Meio Ambiente de Paracatu; Paulo
Roberto Cunha Barros, Analista de Planejamento e Controle
Especializado II da Copasa-MG; Vítor Hugo de Souza Belo, Gerente-
Geral da Rio Paracatu Mineração - RPM; Mílton Nogueira da Silva,
Secretário Executivo do Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas
Globais; e Tilden Santiago, Assessor Especial da Presidência da
Cemig para assuntos de Meio Ambiente, que são convidados a tomar
assento à mesa. São também convidados a compor a mesa dos
trabalhos, o Prefeito Municipal de Paracatu, Vasco Praça Filho, e o
Presidente da Câmara Municipal, Vereador José Maria Andrade Porto.
O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, faz
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
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para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. O Deputado Almir Paraca apresenta
requerimentos, que serão submetidos a votação oportunamente,
solicitando: seja formulada manifestação da Comissão ao Plenário do
Copam, na qual se explicite o apoio à aplicação integral dos recursos
financeiros provenientes da medida de compensação ambiental
relacionados com a expansão da Mina de Ouro da Rio Paracatu
Mineração - RPM -, no Município de Paracatu, mantendo-se o
montante destinado ao Parque Clarismundo Xavier e o restante
aplicado na criação de uma unidade de proteção integral; sejam
convidados representantes da construtora e da empreendedora da
Hidrelétrica de Batalha II, no Rio São Marcos, divisa dos Estado de
Minas Gerais e Goiás, para prestarem esclarecimentos à Comissão,
em audiência pública, sobre os aspectos ambientais da obra; se
formule apelo ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Dr. José Carlos
Carvalho, de total apoio à implantação do Sistema Integrado de
Proteção aos Mananciais - Sipam -, dos cursos d'água Santa Isabel e
Espalha, na forma proposta pela Copasa-MG à Prefeitura Municipal
de Paracatu e, em especial, à criação de uma unidade de proteção
integral em suas bacias hidrográficas; e sejam convidados
representantes da empresa Serra da Mesa para prestarem
esclarecimentos, em audiência da Comissão, sobre as medidas de
controle ambiental que serão adotadas na construção da linha de
transmissão de energia elétrica que interligará Paracatu a Montes
Claros. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece aos
convidados e aos demais participantes a presença e os importantes
subsídios prestados à Comissão, agradece, em especial, ao Vereador
José Maria Andrade Porto, Presidente da Câmara Municipal de
Paracatu, pela cessão da Sala do Plenário para a realização da
reunião, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
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Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander  Borges  -  Rômulo
Veneroso - Almir Paraca.

ATA DA 3ª 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 21/8/2007
Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús Filho e
Sebastião Helvécio, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária; o Deputado Sargento Rodrigues, membro
da Comissão de Membros das Comissões Permanentes (§ 1º do art.
204 do Regimento Interno). Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos
membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Presidente determina a distribuição em avulso do parecer
do relator, Deputado Agostinho Patrús Filho, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nº 1.026/2007 com as Emendas nºs 2, 4,
5, 9, 10, 44, 59, 65, 66, 76, 77, 89 e 90, com as subemendas que
receberam o nº 1 às Emendas nºs 7, 8, 13, 14, 20, 21, 42, 45, 58 e 64;
com as subemendas que receberam nºs 1 e 2 à Emenda nº 15; e pela
rejeição das Emendas nºs 1, 3, 6, 11, 12, 16 a 19, 22 a 41, 43, 46 a
57, 60 a 63, 67 a 75, 78 a 88, em turno único. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta,
dia 22/8/2007, às 10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Elisa Costa -

Sebastião Costa - Lafayette de Andrada.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 940/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Célio Moreira, acrescenta
parágrafos à Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação
tributária do Estado e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/4/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Preliminarmente foi a proposta baixada em diligência à Secretaria de
Estado de Fazenda - SEF -, que se manifestou por meio da Nota
Técnica nº 57/2007.

Fundamentação
O projeto em exame pretende reduzir para 12% a alíquota do ICMS

incidente sobre as operações  internas  com gás natural veicular -
GNV - para fins carburantes.

Na justificação da proposta o autor enfatiza a utilização do produto
como fonte alternativa de energia, sendo que a difusão e o incentivo
ao seu consumo contribuem sobremaneira com a política de
preservação ambiental, haja vista a possibilidade de diminuição
significativa do volume de gás carbônico na atmosfera, produzido
pelos veículos movidos a gasolina.

Em que pese à relevância da matéria, existem óbices de natureza
constitucional que inviabilizam a tramitação do projeto, uma vez que
se trata da instituição de incentivo de natureza fiscal com base no
ICMS.

Sob esse prisma é importante lembrar que a Constituição da
República remete à lei complementar a regulação da forma como as
isenções, os incentivos e os benefícios de natureza fiscal serão
concedidos ou revogados, mediante deliberação dos Estados e do
Distrito Federal (art. 155, § 2º, XII, “g”).

O mesmo diploma constitucional estabelece, no art. 34, § 8º, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, a prevalência das
normas constantes da Lei Complementar nº 24, de 7/1/75, enquanto
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não vier a ser editada a lei mencionada.
Segundo a referida norma, todo benefício de natureza fiscal com

base no ICMS, conforme ocorre no caso em análise, deve ser
instituído por meio de convênio entre os Estados, no âmbito do
Conselho de Política Fazendária - Confaz.

A nota técnica da Secretaria de Estado de Fazenda, por sua vez,
informa que haveria significativa perda de receita para os cofres do
Estado caso a medida fosse implementada isoladamente, tratando-se,
pois de proposta inviável em face dos preceitos constantes da Lei
Complementar nº 101, de 4/5/2000.

A adoção de mecanismos de compensação para a perda de receita,
com o aumento da alíquota do ICMS da gasolina, subverteria o
princípio da isonomia no momento em que, segundo a referida nota
técnica, há um esforço de padronização da legislação do ICMS.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 940/2007.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.

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

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao Hospital André Cavalcanti pela realização da primeira

cirurgia de linfadenectomia inguinal por videolaparoscopia em Minas
Gerais (Requerimento nº 858/2007, do Deputado Deiró Marra);

de aplauso aos médicos urologistas Srs. Pedro Romanelli e Ricardo
Nishimoto pela realização da primeira cirurgia de linfadenectomia
inguinal por videolaparoscopia em Minas Gerais (Requerimento nº
859/2007, do Deputado Deiró Marra);

de aplauso ao Deputado Federal Miguel Martini pela iniciativa do
Projeto de Lei nº 478/2007, que institui o Estatuto do Nascituro
(Requerimento nº 895/2007, do Deputado Eros Biondini);

de congratulações com o Tenente-Coronel José Wilson por sua
posse como Comandante do 46º Batalhão de Polícia Militar de
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Patrocínio (Requerimento nº 917/2007, do Deputado Deiró Marra);
de congratulações com o Sr. Antônio Francisco Gonçalves, Juiz de

Direito da Comarca de Itabirito, pelo transcurso do 80º aniversário de
instalação dessa Comarca (Requerimento nº 918/2007, do Deputado
Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Alceu José de Oliveira Batista,
Presidente da 62ª Subseção da OAB-MG, pelo transcurso do 80º
aniversário de instalação da Comarca de Itabirito (Requerimento nº
919/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Sra. Maria Beatriz Pinheiro Caíres,
Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado, por ter sido
agraciada com a Medalha Desembargador Alyrio Cavallieri
(Requerimento nº 920/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Antônio Carlos Cruvinel pelo
recebimento da Medalha Desembargador Alyrio Cavallieri
(Requerimento nº 921/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional pela passagem do 70º aniversário de sua criação
(Requerimento nº 948/2007, da Deputada Gláucia Brandão);

de congratulações com os Srs. Hallison Moreira e Luiz Alexandre
Poni, Diretores da Organização Verde Mar Ltda., pela iniciativa de
utilizar sacolas plásticas oxi-biodegradáveis na comercialização de
produtos em seus supermercados (Requerimento nº 971/2007, da
Comissão de Defesa do Consumidor);

de manifestação de aplauso ao Sr. Rogério Correia por sua
indicação como Delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
em Minas Gerais (Requerimento nº 972/2007, da Comissão de Política
Agropecuária);

de congratulações com o Sr. Carlos Viana pela entrevista, veiculada
pela Rádio Itatiaia, com menor aprendido. (Requerimento nº 982/2007,
da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2007

ATAS
ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 23/8/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação
da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Carlos Pimenta - Exibição de vídeo - Entrega
de placa - Palavras do Tenente-Coronel Ramon Marçal da Silva -
Palavras do Sr. Presidente - Apresentação musical.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

General-de-Divisão João Roberto de Oliveira, Comandante da 4ª
Região Militar e da 4ª Divisão-de-Exército; Tenente-Coronel Ramon
Marçal da Silva, Comandante do 12º Batalhão de Infantaria; e
Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Comendador

Grão-Colar Celso Rafael de Oliveira, Grão-Mestre da Ordem dos
Cavalheiros da Inconfidência Mineira; Vicente Brandão, Presidente da
Abemifa; Ary Victorino Dias, Presidente da Associação dos ex-
Combatentes; e Renato César do Nascimento Santana, ex-
Comandante do 12º Batalhão de Infantaria - BI.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear o 12º BI

pelo transcurso dos 156 anos de sua criação e dos 87 anos de sua
presença em Belo Horizonte.

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

será executado pela Banda de Música da 4ª Região Militar e 4ª
Divisão-de-Exército, sob a regência do 1º-Ten. José Mariano Alves.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Carlos Pimenta
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Exmos. Srs. Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, neste ato representando o
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa; General-de-
Divisão João Roberto de Oliveira, Comandante da 4ª Região Militar e
da 4ª Divisão-de-Exército; Ten.-Cel. Ramom Marçal da Silva,
Comandante do 12º Batalhão de Infantaria, meu particular amigo, em
cuja pessoa cumprimentamos todos os Soldados e Oficiais do nosso
glorioso Exército Brasileiro; Deputados presentes; imprensa e povo de
Minas Gerais.

No calendário da nossa Pátria, datas se destacam a relembrar
personagens, heróis que marcaram indelevelmente a história do País.
O 25 de agosto é, entre todas, uma das mais importantes. O ano:
1803. Relembra-se nesse dia e ano distantes a Fazenda de
Taquaruçu, situada na Vila Estrela, Província do Rio de Janeiro, onde
nascia Luiz Alves de Lima e Silva, que, possuído da estrela que
nomeava a vila de seu nascimento, já aos 5 anos de idade via-se
titulado como Cadete de 1ª Classe para, antes de completar 15 anos,
matricular-se na Real Academia Militar. Ao longo de sua vida, foi
convocado para missões das mais variadas, de dirigente de Província
no Norte e Nordeste - como no Pará, Maranhão, Bahia - e no Sul -
como no Rio Grande do Sul -, à de político, como Senador vitalício
pelo Rio Grande do Sul; e, sobretudo, de comandante militar, função
em que, demonstrando sua capacidade, levou o Brasil a memoráveis
vitórias. Seu nome, Duque de Caxias, viu-se inscrito no "Livro dos
Heróis da Pátria", encontrado no Panteão da Liberdade e da
Democracia, por determinação da Lei nº 10.641, de 28/1/2003, e
confere maior destaque às titulações de que já se revestia de Soldado
e Pacificador, de Patrono do Exército Brasileiro. Assim, justifica-se o
Dia do Soldado do Exército, como declarado em 25/8/23.

O povo de Minas Gerais, senhoras e senhores, na sua Casa e por
sua representação, honra-se em realizar hoje justa homenagem ao
Soldado do Exército Brasileiro, escolhendo fazê-la na figura ímpar do
12º BI do Exército, constituído de duas companhias de fuzileiros e
uma companhia de comando e apoio, subordinado à 4ª Região Militar.
Sediado em Horizonte há quase 80 anos, conta com um efetivo de
600 militares, hoje sob o comando do Ten.-Cel. Ramom Marçal da
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Silva.
Importante dizer, ainda que com breves palavras, as razões que

justificaram a escolha do 12º BI para recolher nossa homenagem, na
comemoração antecipada do Dia do Soldado do Exército. Uma das
mais tradicionais unidades do Exército Brasileiro, o 12º BI, originário
do Corpo da Guarnição Fixa da Bahia, compõe a história mineira e,
particularmente, a de Belo Horizonte, vez que foi a primeira unidade
militar do Exército a instalar-se na Capital mineira. Nas suas tropas,
informam-se e formam-se jovens plenos de amor à Pátria, cônscios de
seus deveres, cidadãos exemplares que vivenciam, em plenitude, a
cidadania, como, no dia-a-dia, demonstram companheiros nossos: o
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa Legislativa, e o
Deputado João Leite, atuante parlamentar mineiro - que, com orgulho,
confessava-me que serviu na 2ª Unidade do 12º BI -, entre tantos
outros que tiveram oportunidade de ali estar.

Cabe destacar, dos anais da história militar brasileira, os diferentes
papéis desempenhados pelo 12º BI, consideradas as suas
participações nos combates de Estabelecimento, Chaco, Humaitá e
Lomas Valentina.

No exercício de sua nobre missão, cobriu-se de glória em cada um,
em especial em Lomas Valentina, onde pôde demonstrar sua audácia,
seu destemor e sua obstinação, ainda que com perda de vidas, na
conquista das posições inimigas, o que lhe valeu a alcunha de
Batalhão Lomas Valentina, também nomeado de Batalhão Treme-
Terra, dada a bravura dos seus componentes.

Em diferentes campanhas internas, compareceu o homenageado.
Esteve na pacificação da Bahia, na Revolução Paulista, na Revolução
Constitucionalista de São Paulo e na que se desencadeou no ano de
1930, exercendo, nesta última, papel de relevo, um dos mais heróicos
do Exército, resistindo bravamente e por seis dias ao inimigo que, sem
cessar, atacava, até alcançar a vitória.

Na guerra contra o nazismo e o fascismo, nos campos da Itália, ali
estava o batalhão com seus heróicos combatentes. Na busca da paz,
integrou o batalhão brasileiro na composição das forças de paz da
ONU em Angola, como hoje já se prepara para a mesma tarefa a
desenvolver-se nas terras do Haiti.
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Justifica-se, assim, nobre assistência, Sras. e Srs. Deputados e
homenageados desta tarde, o destaque que o povo mineiro, por meio
de sua legítima representação, confere ao 12º Batalhão de Infantaria.
A comunidade reconhece aqueles que combatem o bom combate; a
comunidade reverencia seus heróis, seus defensores; a comunidade
aplaude os que se dedicam ao serviço pela paz; a comunidade
agradece aos que lhe garantem a integridade da Pátria.

A integridade e unidade territorial da Pátria, a luta pela paz, a
plenitude da democracia, a realização da cidadania em cada
brasileiro, a defesa intransigente dos valores nacionais muito esperam
de cada integrante do 12º Batalhão de Infantaria do Exército
Brasileiro.

Braço forte, mão amiga, instituição que admiramos e em que
confiamos. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional.
- Procede-se à exibição de vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado José Henrique,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará entrega ao Ten.-Cel. Ramon Marçal da
Silva, Comandante do 12º Batalhão de Infantaria, de placa alusiva a
esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Criado em
19/4/1851, o 12º BI - Batalhão Lomas Valentinas - tem uma trajetória
repleta de glórias devidas à audácia e ao destemor que sempre
demonstrou nos combates de que participou. A homenagem do
Parlamento mineiro a essa tradicional unidade do Exército do nosso
país, por fazer parte não só da história de Minas Gerais, mas
particularmente da história de Belo Horizonte há 87 anos, cumprindo a
missão de garantir a lei e a ordem”.

Sr. Presidente - Convido o Deputado Carlos Pimenta e o General-
de-Divisão João Roberto de Oliveira para participarem deste ato.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Tenente-Coronel Ramon Marçal da Silva

Exmo. Sr. Vice-Presidente da Assembléia, Deputado José Henrique,
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representando o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, Soldado ilustre do 12º BI; Exmo. Sr. General-de-Divisão João
Roberto de Oliveira, Comandante da 4ª Região Militar e 4ª Divisão-de-
Exército; Exmo. Sr. Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem, em cuja pessoa saúdo as demais
autoridades; senhoras, senhores, militares aqui presentes.

O 12º BI é o regimento das quatro alcunhas. É o Batalhão Treme-
Terra, que tem suas raízes no Corpo de Guarnição Fixa da Bahia,
criado em 19/4/1851, completando 156 anos de existência. Orgânico
da Divisão Encouraçada do Brigadeiro Sampaio, participou dos
combates do Chaco, Estabelecimento, Humaitá e Lomas Valentinas,
na campanha do Paraguai. Ele é também chamado de Doze de Ouro,
pela participação nas campanhas internas, destacando-se a
Pacificação da Bahia, a Revolução Paulista de 1924 e a Revolução
Constitucionalista de São Paulo, de 1932.

É também o Batalhão do Mastro-Crivado-de-Balas, pela heróica
resistência na Revolução de 1930, em que, fiéis à instituição,
buscando preservá-la, escreveram uma das mais belas páginas da
história do Brasil consolidando suas características nos pilares do
dever, da lealdade e do sacrifício.

É o Batalhão Lomas Valentinas, sua denominação histórica, pela
consolidação de todos os seus feitos, consubstanciados nas
campanhas supracitadas, nas participações na ocupação da Faixa de
Gaza como componente do Batalhão Suez, como precursor na
Revolução Democrática de 31 de Março, na Missão de Paz em Angola
e, agora, com um contingente no Haiti.

Ser desta unidade e entoar sua canção faz-nos sentir extremamente
felizes e engrandecidos com a nossa profissão. Ao transpor os
portões, no dia-a-dia da vida castrense, rejubilamo-nos por saber que
pertencemos a uma organização militar perfeitamente integrada com a
sociedade mineira e dotada de um espírito profissional extremamente
elevado.

Sempre ouvimos comentários daqueles que integram ou o
integraram, principalmente a famosa frase: "Este aquartelamento
possui alma". Quando refletimos sobre essa frase, passamos a
descortinar o dia-a-dia do Treme-Terra, onde enxergamos atualmente,
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sem nenhuma exceção, homens e mulheres abnegados num esforço
imensurável para manter as tradições que fazem esta unidade pulsar
e servir de exemplo para toda a Nação.

Servir no Doze é motivo de orgulho, servir no Doze é amá-lo, servir
no Doze é dar ânimo ao mais derrotado dos espíritos, servir no Doze é
despojar-se dos mais vis dos comportamentos e incendiar-se dos
mais nobres valores e virtudes.

O Doze de Ouro tem uma tradição de receber da sociedade homens
imberbes de valores e devolvê-los lapidados e impregnados de
civismo, espírito de corpo, patriotismo, dignidade, probidade e conduta
ilibada. É hoje uma unidade cumpridora de missões que lhe são
impostas mercê do elevado nível do seu quadro profissional. São
centenas de militares especializados no combate em terreno
montanhoso, dispostos ao sacrifício da própria vida para honrar o
Batalhão do Mastro-Crivado-de-Balas, que, de forma impoluta no
campo de batalha, será o verdadeiro catalisador, impondo horror e
medo às falanges inimigas, lembrando sempre os feitos memoráveis
do Brigadeiro Sampaio, herói máximo de nossa arma, a infantaria, e
do Duque de Caxias, nosso Patrono, Soldado e Pacificador.

Dessa forma, honraremos o nome e a tradição conquistados ao
longo de sua existência, graças aos que nos antecederam, muitos que
nos honram aqui com a sua presença - antigos Comandantes, Oficiais
e praças -, deixando-nos engalanados e gratos pelo grande legado
deixado aqui em Minas Gerais, um exemplo para todo o Brasil.

Do seio da família do Doze destacamos tantas personalidades que
nos enchem de orgulho, que enumerá-las nos tomaria muito tempo.
Para reverenciá-los, destacamos a figura do Deputado João Leite e a
figura indelével do insigne Presidente desta Casa, Deputado Alberto
Pinto Coelho, imortalizado na galeria dos Soldados ilustres da nossa
gloriosa organização militar.

Esta reunião especial, que tem por idealizador o Deputado Carlos
Pimenta, a quem somos profundamente gratos, enche-nos de orgulho,
pois nos remete aos 87 anos de existência do Doze de Ouro em Belo
Horizonte e, por conseguinte, no Estado Minas Gerais. Por esse
batalhão, passaram centenas de mineiros que o tornaram uma
unidade de tradições inigualáveis em nossa Pátria. São pessoas que
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mostraram o valor da gente mineira, sempre presa aos mais elevados
valores que fazem das Minas Gerais o arcabouço e pilar mestre da
sustentabilidade do Brasil, tornando-o forte, unido e vocacionado para
o pleno desenvolvimento.

Senhoras e senhores, somos soldados de Caxias, o qual
reverenciamos nesta semana, particularmente no dia 25 de agosto.
Convidamos a todos para a cerimônia que será realizada em nosso
pátio histórico.

Agradecemos, enfim, a esta nobre e renomada Casa a distinção,
afirmando que nos orgulhamos do nosso batalhão, que permanece
altaneiro na colina do Barro Preto, à espera do chamado de nossa
Pátria para, em mais uma missão, cobrir-se de glórias e honrar o
nome do povo das alterosas. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. General-de-Divisão João Roberto de Oliveira,

Comandante da 4ª Região Militar e 4ª Divisão-de-Exército; Ten.-Cel.
Ramom Marçal da Silva, Comandante do 12º BI; Deputado Carlos
Pimenta, autor do requerimento que deu origem a esta reunião. Srs.
Oficiais, Soldados, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, a Assembléia de
Minas tem o orgulho de receber, nesta tarde, os representantes do 12º
BI, o histórico Batalhão Lomas Valentinas, que em seus 156 anos de
existência tem honrado com bravura a farda do Exército Brasileiro.

O 16º BI foi criado em 1851, na Bahia, com o nome de Batalhão de
Caçadores de Guarnição. Alguns anos depois foi desmembrado,
dando origem a diversas outras unidades, entre as quais o 12º
Regimento de Infantaria, sediado em Belo Horizonte desde 1919. Em
1973, foi novamente reestruturado, dando origem ao 12º BI.

Na década de 80, como reconhecimento pela sua valorosa
participação na Guerra do Paraguai, recebeu do Ministério do Exército
a denominação de Batalhão Lomas Valentinas. Na Guerra do
Paraguai, o Batalhão de Caçadores de Guarnição participou dos
combates de Estabelecimento, Chaco, Humaitá e Lomas Valentinas
com tal audácia e destemor que, embora tenha perdido dois terços de
seus homens, recebeu a alcunha de Batalhão Treme-Terra.

Durante a campanha para a neutralização da posição de Lomas
Valentinas, recebeu a ingrata missão de marchar estendido em linha



900

de atiradores contra as trincheiras inimigas até a contra-escarpa do
Fosso e dali alvejar os inimigos, preparando a avançada das colunas
de ataque.

Sem temer a morte, seus integrantes cumpriram as ordens
recebidas, sacrificando-se, para neutralizar a defesa de Lomas
Valentinas, a fim de que o restante das tropas completasse a
destruição de mais um reduto de Lopez. Essa ousadia foi decisiva
para a vitória brasileira.

Há muitos outros fatos marcantes na trajetória de glórias desse
batalhão. Na Revolução de 1930, novamente demonstrou sua bravura
ao resistir, durante seis dias, mesmo perdendo grande parte de seu
efetivo, ao cerco das forças estaduais, muito superiores em número.

Em 3/10/30, o Ten. Rui Brito de Melo, Oficial-de-Dia do Regimento,
ao saber da prisão de seu Comandante, reuniu os 385 homens de que
dispunha e defendeu o quartel até o dia 7, quando foi fortemente
bombardeado. No dia seguinte ao bombardeio, ao ser informado de
que a revolução era vitoriosa no restante do País, decidiu render-se.

Após a rendição, embora feridos e maltratados pela longa
resistência, os Soldados do 12º Batalhão de Infantaria entraram em
forma e saíram marchando do quartel, de cabeça erguida, com a
certeza de terem cumprido seu dever.

Em 1944, esse intrépido regimento também participou da campanha
da Itália, na Segunda Guerra Mundial, quando reforçou o 11º BI, que
integrou a Força Expedicionária Brasileira - FEB - na luta ao lado das
forças aliadas.

Esses são apenas alguns exemplos da garra e da coragem dos
membros do 12º BI, que, além dessas, participou de muitas outras
campanhas vitoriosas e relevantes para a história do País.

Apesar de cobrir-se de glória nos tempos de guerra, também deve-
se ressaltar o esforço dessa divisão do exército em missões sociais e
políticas, como integrante das forças de paz da ONU.

Em 1956, o regimento forneceu contingente para o Batalhão de
Suez, que ocupou a Faixa de Gaza, numa tentativa de pacificar a
região; e, em 1996, fez parte do batalhão brasileiro em missão de paz
em Angola.

Há 87 anos, sediado na Capital mineira, o 12º BI tem também
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participado da vida da cidade, atuando para manter a paz em
momentos de crise, como ocorreu em 1997 e 2004, nas ações de
garantia da lei e da ordem.

Para desenvolver um maior entrosamento com a comunidade, tem
realizado projetos de integração com o cidadão, como a Corrida
Duque de Caxias, que hoje faz parte do calendário estadual de
esportes.

Desde sua criação, o Batalhão Lomas Valentinas tem lutado, sem
tréguas, pela soberania brasileira e pela manutenção da paz.

Em nome do povo mineiro, nos congratulamos com os nobres
representantes do 12º BI pelo excelente trabalho realizado em prol da
Pátria e dos valores que constituem o alicerce de nossa sociedade.
Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Banda de Música da

4ª Região Militar e da 4ª Divisão-de-Exército, que, sob a regência do
1º-Ten. José Mariano Alves, apresentará a canção “Travessia”, de
Mílton Nascimento, com arranjo de Severino Araújo.

- Procede-se à apresentação musical.
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença.

ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/8/2007

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

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Questões de ordem - Discussão e Votação
de Proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei Complementar nº 104; discurso do Deputado
Antônio Júlio; votação secreta; manutenção; declaração de voto -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.280/2007;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 139/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.221/2007;
aprovação - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

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 Doutor Rinaldo, 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.

Questões de Ordem
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O Deputado Domingos Sávio - É apenas para fazer um
esclarecimento aos colegas Deputados, pois creio que, embora
apenas 67 Deputados tenham subscrito a criação da Frente
Parlamentar do Cooperativismo, o sentimento de apoio ao
cooperativismo é unanimidade nesta Casa. Assim, tínhamos marcado
para hoje, às 19h30min, a posse dos membros dessa comissão, no
Espaço Cultural Imperador, na Avenida do Contorno, mas adiamos o
evento para logo após esta reunião. É apenas para que os colegas
saibam que está mantido o evento em que a Frente Parlamentar do
Cooperativismo vai receber da Organização das Cooperativas do
Estado de Minas Gerais - Ocemg - as suas propostas e as
reivindicações do cooperativismo. Assim, peço a todos que
compareçam a esse evento, daqui a alguns minutos. Obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, um belo dia
disse neste Plenário que não podíamos continuar com os aviões
descendo na Pampulha. Muita gente dizia, então, que isso era
impossível, que Confins estava com um movimento muito grande, mas
hoje isso é realidade. Aliás, estivemos hoje com o Governador Aécio
Neves, ao lado do Presidente desta Casa e dos Deputados Fábio
Avelar, Adalclever Lopes e Luiz Humberto, entregando-lhe o relatório
feito por esta Casa, naquela ocasião, sobre a transferência dos vôos.
Agora vou dizer, mais uma vez, a esta Casa que não podemos
continuar aceitando um aeroporto no Bairro Carlos Prates. Para quem
não é votado em Belo Horizonte ou não conhece esta cidade, temos
hoje uma pista e um aeroporto no Bairro Carlos Prates, um bairro
residencial. Não podemos aceitar que os aviões continuem descendo
no Aeroporto Carlos Prates, Sr. Presidente. Assim, amanhã farei o
mesmo que fiz em relação aos vôos da Pampulha: enviar ao Ministério
Público Federal a solicitação do encerramento das atividades no
Aeroporto Carlos Prates. Esse é o mesmo passo que tomamos,
quando, pela primeira vez - e ninguém acreditava -, falamos em
transferir os vôos do Aeroporto da Pampulha para Confins. Assim,
amanhã darei entrada no Ministério Público Federal a solicitação para
que o Aeroporto Carlos Prates encerre suas atividades. Agora, Sr.
Presidente, de imediato solicitarei também ao Ministério Público o
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seguinte: se tivermos de dar um prazo para adequar a Pampulha, a
fim de receber esses aviões, a partir de amanhã já não podemos
aceitar o aeroclube que ali funciona. Pessoas estão aprendendo a
pilotar avião em cima do teto do belo-horizontino. Estão decolando e
pousando nesse aeroporto. Estou pedindo o fim da atividade do
aeroclube nesse aeroporto e gostaria de contar com os Deputados
desta Casa. Da última vez, poucos acreditaram que daria resultado. E
ele está aí: Linha Verde, Confins, e tudo. Ainda dizia, em meio aos 52
Deputados que estavam presentes, antes da chegada do Ministro
Jobim - o Deputado Fábio Avelar é testemunha -, que tudo que se vê
hoje começou nesta Casa. O relatório entregue ao Ministro Jobim e o
que se diz já foi dito nesta Casa, há quatro anos. O grande acidente
ocorrido em Congonhas poderia não ter acontecido, se a Assembléia
de lá tivesse tomado as mesmas providências que nós tomamos.
Parabenizo esta Casa, a assessoria da Assembléia, este Poder que
sabe fazer e dar resultado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, eu e a Deputada Elisa
Costa, Líder do PT, estamos chegando de uma visita ao Deoesp, pois
o nobre Deputado Padre João, que permanece no local, solicitou
nossa presença. Hoje foi o Dia Nacional de Luta em Defesa do
Plebiscito da Vale do Rio Doce. Os movimentos populares, o
movimento estudantil, a Via Campesina e o MST realizaram, durante a
tarde, um pacífico movimento em frente à sede da empresa.
Infelizmente parte dele foi conduzido para o Deoesp, onde estão
lavrando um auto. Esperamos que prevaleça o bom-senso, pois se
trata de uma manifestação pacífica e democrática em que os
movimentos populares, em todo o Brasil, conclamam a população em
todo o País para participar do plebiscito sobre a reestatização da Vale
do Rio Doce. Sr. Presidente, parece-nos que está havendo
interpretação equivocada por parte da empresa, que lá colocou seus
advogados, querendo incriminar o movimento popular. Não podemos
permitir que se reedite a criminalização dos movimentos populares no
País. Em Minas Gerais, isso não vai prevalecer, e não podemos
compactuar nem concordar com esse tipo de comportamento.
Esperamos que as pessoas conduzidas ao Deoesp sejam
imediatamente liberadas para que retornem a suas casas. Trago essa
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informação ao Plenário desta Casa. Prestamos nossa solidariedade a
todos os movimentos populares que hoje fizeram um grande, bonito e
democrático evento em defesa do plebiscito da Companhia Vale do
Rio Doce. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do 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
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. A Comissão Especial opina pela rejeição
do veto. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os
arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados
que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem
rejeitá-lo registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,
nosso encaminhamento será rápido, porque se trata de uma matéria
já bastante discutida e que serviu para mostrar a incompetência de
alguns jornalistas, que não deram nenhuma informação correta sobre
a proposta apresentada pelo Deputado Adalclever Lopes. No projeto
de lei complementar, diziam apenas do foro privilegiado para os
Deputados, mas esqueceram que o mesmo artigo fala dos membros
do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do Judiciário.

Mas, Deputado Domingos Sávio, a imprensa só quis falar do
Parlamento, e de uma forma totalmente equivocada. Um jornalista
estava tão por fora, que disse que estávamos impedindo o Ministério
Público de julgar os homens políticos dessa terra. Julgar. Vejam que
incompetência e falta de ética, ao dar uma informação totalmente
equivocada a respeito desse projeto. Foram várias e várias
reportagens, que não diziam a verdade a respeito do projeto.

Nós, por questão de coerência, na Comissão Especial para analisar
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o veto do Governador, quando este alegou que a proposta do
Deputado Adalclever Lopes, aprovada por esta Casa, teria um vício de
iniciativa, entramos com um projeto de lei complementar do Ministério
Público, inserindo esse mesmo artigo. Assim, encerrou-se o vício de
iniciativa. Nosso parecer, a ser analisado por esta Casa hoje, é pela
derrubada do veto do Governador. Se esse veto tivesse entrado antes
da votação do Projeto de Lei Complementar nº 17, teríamos que
derrubá-lo. Até para mostrar coerência nesta Casa, porque aprovamos
com votação expressiva e depois votamos a mesma matéria no
projeto de lei complementar. Meu encaminhamento justifica-se para
que não sejamos incoerentes. Temos consciência de que a
manutenção do veto hoje perdeu todo o sentido, assim como a sua
derrubada, porque essa matéria já está regulamentada, aprovada e
promulgada por esta Casa. Meu parecer é pela derrubada do veto.
Mas, após conversar com nosso Líder Adalclever Lopes, autor da
proposta, encaminho para que o veto do Governador seja mantido.
Nosso parecer perdeu o objeto, porque esta matéria já está inserida
no projeto de lei complementar. Houve participação expressiva desta
Casa, e não se justifica a derrubada desse veto, portanto, podemos
mantê-lo, apesar de o nosso parecer, bastante discutido com o
Deputado Lafayette de Andrada, haver sido pela derrubada do veto do
Governador. Mas já o derrubamos no outro projeto de lei
complementar.

Portanto, Sr. Presidente, meu encaminhamento é para que se
mantenha o veto do Governador, porque a proposta desse artigo
apresentado pelo Deputado Adalclever Lopes perdeu totalmente seu
objetivo, já que tivemos a competência e a responsabilidade de inseri-
lo no projeto de lei do Ministério Público. Encaminho não
contrariamente ao meu parecer, pois ele tinha uma lógica, mas hoje
perdeu o objeto. Precisamos ter coerência de não votar duas matérias
com o mesmo objetivo. Por isso encaminhamos pela manutenção do
veto do Governador.

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

da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro
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- Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - José
Henrique - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Paulo Guedes - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
Miranda - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Votou “não” 1
Deputado. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à
Proposição de Lei Complementar nº 104. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Declaração de Voto
O Deputado Adalclever Lopes - Querido Deputado Doutor Viana,

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, houve um voto “não”, e esse voto
é deste parlamentar, porque em nenhum momento achamos que
havia vício de iniciativa. Pelo contrário, a matéria veio do Executivo. A
faculdade, sim, era do Ministério Público. Faculdade é uma
concessão: tem-se e não se tem. Apesar de ter perdido o objeto, que
já foi atendido em outro projeto, continuamos com a mesma proposta
e com a mesma consciência de que não havia vício de iniciativa.
Declaro, então, Sr. Presidente, que meu voto foi o único a favor da
derrubada do veto registrado no painel.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
1.280/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que institui a Semana
do Bombeiro Militar e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Segurança
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,
que apresenta. 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 1.280/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Redação.



908

Discussão, em 2º 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 Segurança 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 139/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 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 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.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 23, às 9
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/8/2007

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.182/2007; requerimento do Deputado Getúlio Neiva; discursos dos
Deputados Getúlio Neiva e Lafayette de Andrada; questões de ordem;
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suspensão e reabertura da reunião; questões de ordem; aprovação do
requerimento - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº
1.287/2007; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
161/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 752/2007; aprovação na forma do
vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.355/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.249/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Encerramento.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira
- Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado 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
Ata

- O Deputado Vanderlei Jangrossi, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
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leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e 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 o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 104 e os
Projetos de Lei nºs 139, 1.221 e 1.280/2007, apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.182/2007, do Governador do Estado, que acrescenta dispositivo à
Lei nº 14.699, de 6/8/2003, que dispõe sobre formas de extinção e
garantias de crédito tributário e dá outras providências. 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. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação da
Emenda nº 5, que apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 2, 3 e
4. Vem à Mesa requerimento do Deputado Getúlio Neiva, solicitando o
adiamento da votação do Projeto de Lei nº. 1.182/2007. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, gostaria de justificar
minha solicitação. Caros companheiros, colegas, Deputados e
Deputadas, peço o adiamento da votação deste projeto, uma vez que
duas emendas que apresentei foram rejeitadas pelo relator. São
emendas muito importantes, e gostaria de tempo para esclarecer os
nobres Deputados e as nobres Deputadas sobre o que se referem
essas duas emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 1.182/2007.
Solicito aos nobres colegas que mantenham meu pedido.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Lafayette de Andrada.
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O Deputado Lafayette de Andrada - Faço um apelo ao eminente
Deputado Getúlio Neiva, que apresentou importantes emendas ao
projeto, que não foram acolhidas, para não solicitar o adiamento
dessa votação. V. Exa. poderia expor as razões das emendas. Fui
relator na Comissão de Finanças e terei o maior prazer em apresentar
as explicações devidas.

Questões de Ordem
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, se fosse permitido,

solicitaria a votação em separado; no entanto, a Mesa me informa que
somente o Líder pode requerer a votação em separado das emendas.
Como não sou Líder, não posso requerer isso. Como autor das
emendas, solicito a algum Líder de partido que peça destaque das
emendas. Não posso pedir sem o apoio do meu Líder.

O Sr. Presidente - Solicito ao nobre Deputado Getúlio Neiva que
faça, então, o pedido de destaque das emendas.

O Deputado Getúlio Neiva - Estamos encaminhando o pedido de
adiamento. O que V. Exa. sugere, relator?

O Deputado Lafayette de Andrada - Sugiro que o requerimento de
adiamento seja retirado, e vamos à discussão. V. Exa. apresentou
emendas interessantes. É importante que V. Exa. esclareça as razões
delas. Eu também explicarei as razões pelas quais não as acolhi. É
importante para conhecimento público.

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.

Questões de Ordem
O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, havendo

entendimento das Lideranças, a verdade é que o relatório foi votado
ontem à tarde, e a publicação só saiu agora, pela manhã. Boa parte
dos Deputados, inclusive os Líderes, não tiveram acesso ao texto do
novo substitutivo. Diante disso, anuímos à solicitação do Deputado
Getúlio Neiva de adiar essa votação e colocá-la na pauta na parte da
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tarde. Caso seja possível votar à tarde, nós o faremos; se não o for,
votaremos na terça-feira, atendendo ao apelo do Deputado Getúlio
Neiva e das Lideranças que solicitaram prazo para ler o texto do novo
substitutivo a que não tiveram acesso.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, além de pedir o
adiamento, peço-o por duas reuniões, a fim de que a votação se dê na
semana que vem.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Getúlio Neiva que o
adiamento é só para esta reunião. 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 Resolução nº 1.287/2007, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da
terra devoluta que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Política Agropecuária
e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em
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 Política Agropecuária.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 161/2007, do Deputado
Dimas Fabiano, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Itajubá o imóvel que menciona. 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
161/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 752/2007, do Deputado
Sargento Rodrigues, que altera o art. 1º da Lei 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 Administração Pública opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.
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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 752/2007 na forma do vencido em 1º
turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.355/2007, do
Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Piraúba 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 1.249/2007, do
Deputado Carlos Mosconi, que altera os arts. 2º e 3º da Lei nº 352, de
1949, que dispõe sobre doação de imóveis no Município de Pouso
Alegre. 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 1.249/2007 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a Presidência

encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/8/2007
Às 16h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Weliton Prado, Ronaldo
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Magalhães e Wander Borges, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Vanderlei Jangrossi. 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, discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios do Deputado Dilzon Melo, Secretário de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, dos Deputados Federais
Luiz Fernando Faria e Jô Moraes, do Sr. Hélio Morito Shinoda,
Gerente de Projeto do Programa Luz para Todos, publicados no
“Diário do Legislativo” de 28/7/2007. 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 893/2007. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Weliton Prado (2), em
que solicita seja formulado voto de congratulações com o Sr. Danilo
de Castro, Secretário de Estado de Governo, pelo empenho na
publicação dos atos de outorga das serventias notariais aos
candidatos aprovados nos Concursos de Remoção e de Ingresso para
os Serviços Notariais e de Registro de Minas Gerais, e solicita, ainda,
que envide esforços para agilizar a publicação dos demais atos de
delegação; e seja formulado ao Presidente do Tribunal de Justiça
pedido de informações sobre o andamento dos processos sob análise
desse Tribunal, relativos aos aprovados no último Concurso de
Ingresso para os Serviços Notariais e de Registro de Minas Gerais, e
solicita, ainda, que envide esforços para conferir a maior celeridade
possível no julgamento desses processos e homologação dos
respectivos resultados. Os membros desta Comissão decidem que as
reuniões ordinárias passarão a ser realizadas às quartas-feiras, às
16h. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
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a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Cecília Ferramenta -

Ronaldo Magalhães.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

21/8/2007
Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Juninho Araújo, Djalma Diniz e Paulo Guedes, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Juninho Araújo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 de ofício do Sr. Fabrício Torres
Sampaio, Subsecretário de Estado de Transportes, publicado no
“Diário do Legislativo”, em 17/8/2007. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º
turno, do Projeto de Lei nº 469/2007 na forma do vencido no 1º turno
(relator: Deputado Djalma Diniz, em virtude de redistribuição). 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 Paulo Guedes por meio do qual
pede seja encaminhado ofício ao Governador do Estado, solicitando a
ampliação do prazo de vigência do decreto que retira de circulação os
ônibus com mais de 15 anos de uso destinados ao fretamento
intermunicipal de pessoas, ou a revogação do mencionado decreto.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2007.
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Inácio Franco, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.213/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Clube Praça de Esportes de
Muzambinho - CPEM -, 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 1.213/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Clube Praça de Esportes de Muzambinho, que tem como finalidade
precípua desenvolver o desporto em várias modalidades. Além das
atividades esportivas, promove eventos sociais, educacionais e
cívicos.

Dessa maneira, incentiva as pessoas, por meio do esporte e da
cultura, a se tornarem agentes de sua própria transformação e
colaboradores na construção de uma sociedade justa e solidária.

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

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

nº 1.213/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2007.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.339/2007

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela tem por
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objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunidade Negra
Rural Quilombola de Santa Cruz - Aconequistac -, com sede no
Município de Ouro Verde de Minas.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma original. 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 1.339/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comunidade Negra Rural Quilombola de Santa
Cruz, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2005, que tem por
finalidade defender os interesses, os direitos e as demandas dos
quilombolas residentes na localidade denominada Santa Cruz, no
Município de Ouro Verde de Minas.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, desenvolve
atividades diversas com o intuito de promover condições de melhoria
na qualidade de vida de seus associados e dos segmentos sociais
mais carentes, além de fomentar projetos alternativos voltados para a
geração de emprego e renda.

Por fortalecer o processo de participação concreta da comunidade
na consolidação da cidadania, ela se torna merecedora do pretendido
título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.339/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2007.
João Leite, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2007

ATAS
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 19/2007, EM 27/6/2007

Às 14h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fahim Sawan, Fábio Avelar e Sargento Rodrigues, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Fahim Sawam, 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,
Deputado Fábio Avelar, sobre a Proposta de Emenda à Constituição
nº 19/2007, no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência informa
que na reunião anterior foi concedida vista da matéria ao Deputado
Antônio Júlio. Encerrada a discussão, é o parecer colocado em
votação e aprovado, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado por esta Comissão. 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 agosto de 2007.
Fahim Sawan, Presidente - Sebastião Helvécio - Lafayette de

Andrada.
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

28/6/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Doutor Rinaldo e Ruy Muniz, membros da Comissão
de Saúde; a Deputada Ana Maria Resende e os Deputados Carlin
Moura e Ruy Muniz, membros da Comissão de Educação, Ciência,
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Tecnologia e Informática. Está presente, também, o Deputado Weliton
Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos
Mosconi, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser
lida por se tratar da primeira reunião destas Comissões. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater sobre a conseqüência da
hiperatividade e o déficit de atenção na aprendizagem, no âmbito da
saúde pública. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir os Srs. Odilon Pereira de Andrade Neto, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Estado de Saúde; Márcio Lobato Santos Guimarães,
Secretário do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais; Walter
Camargos Júnior, Médico Psiquiatra; Sandro Pardini, Coordenador do
Grupo de Ajuda do Distúrbio e Déficit de Atenção - DDA -, e as
Sras.Renata Mendes Araújo Cruvinel, Coordenadora de Atenção à
Pessoa com Deficiência da SES, e Ana Regina de Carvalho, Diretora
de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
à Deputada Ana Maria Resende, 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-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 (2) Ruy Muniz em que solicita seja enviado ofício ao
Secretário de Estado de Saúde solicitando a criação de Programa de
Atenção aos Portadores de Transtornos de Déficit de Atenção e
Hiperatividade - TDAH -, com protocolo de tratamento específico e
distribuição gratuita dos medicamentos necessários; em que solicita
que a Diretoria de Rádio e TV desta Casa elabore e divulgue vídeos, a
serem exibidos na TV Assembléia, contendo informações sobre
TDAH; Carlin Moura em que solicita que as Comissões de Saúde e de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática apresentem emenda ao
PMDI/2007, visando incluir políticas públicas para controle e
acompanhamento de Programas de Atenção aos Portadores de Déficit
de Atenção e Hiperatividade nas escolas públicas de Minas Gerais.
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Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, dos convidados e do público em geral, 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 agosto de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Délio

Malheiros - Carlin Moura - Deiró Marra - Carlos Pimenta - Doutor
Rinaldo - Hely Tarqüínio - Vanderlei Jangrossi.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/8/2007
Às 14h05min, comparecem no Salão Nobre desta Casa os

Deputados Vanderlei Jangrossi, Padre João e Antônio Carlos Arantes,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a
Deputada Elisa Costa e os Deputados Durval Ângelo, André Quintão,
Domingos Sávio e Carlin Moura. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, 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 apresentar e debater o
Plano Safra da Agricultura Familiar 2007-2008, do Governo Federal. O
Presidente interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Guilherme Cássel, Ministro de Estado de Desenvolvimento Agrário;
Adoniram Sanches Peraci, Secretário Nacional da Agricultura Familiar;
Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais; Manoel Costa, Secretário
de Estado Extraordinário de Reforma Agrária de Minas Gerais;
Rogério Correia, Delegado Federal do Ministério de Desenvolvimento
Agrário em Minas Gerais; José Silva Soares, Presidente da Emater-
MG; Vilson Luís da Silva, Presidente da Fetaemg; Elza Ilza Simões de
Souza, representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar em Minas Gerais - Fetraf -; Mauro Lemes, Coordenador
Estadual do MST, 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
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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 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 dos
Deputados Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Padre João
em que solicitam seja realizada audiência pública da Comissão para
discutir os programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário
voltados para a agricultura familiar, em especial, o Pronaf e o Crédito
Fundiário, com o objetivo de divulgar formas de acesso e alternativas
de utilidades dos processos disponibilizados. 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, 23 de agosto de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo - Getúlio Neiva -

Antônio Carlos Arantes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 827/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar denominação a Escola Estadual de Contendas,
localizada no Município de Salinas.

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 827/2007 pretende dar a denominação de Escola

Estadual Florentino Procópio da Silva à Escola Estadual de
Contendas, localizada no Município de Salinas.

A proposição em tela homenageia Florentino Procópio da Silva, que
nasceu em Salinas e viveu até a adolescência na região de Matrona
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com seus pais. Casou-se e passou a residir na Fazenda Caiçara.
Então, percebendo a necessidade de um estabelecimento de ensino

para a comunidade local, o homenageado resolveu doar um terreno
para sua construção. Posteriormente o educandário veio a chamar-se
Escola Estadual de Contendas. Essa obra muito contribuiu para a
formação de várias gerações de alunos. Ademais, o colegiado da
referida escola, em reunião realizada em 6/2/2007, aprovou por
unanimidade a proposta de homenageá-lo. Esse pequeno tributo
traduz um gesto de gratidão do povo de Salinas a essa pessoa, que
deixou um legado de dedicação ao ensino e de amor à cultura.

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

827/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.244/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento
do Esporte em Boa Esperança - Indebe -, 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 1.244/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto de Desenvolvimento do Esporte em Boa Esperança, que
possui como finalidade precípua incentivar a prática esportiva no
referido Município.

Na consecução de seus propósitos, promove atividades de diversas
modalidades de esporte, procurando reunir grande número de
pessoas para incentivar a solidariedade e a cooperação. Coordena e
administra recursos financeiros, provenientes de doações e de verbas
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públicas, para subsidiar suas iniciativas.
Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título

declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 1.244/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 19/2007

Comissão Especial
Relatório

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo
como primeiro signatário o Deputado Doutor Viana, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 19/2007 “acrescenta parágrafos ao inciso VI
do art. 76 da Constituição do Estado”.

Aprovada em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
por esta Comissão, a proposta retorna a este órgão colegiado para
receber parecer para o 2º turno, consoante dispõe o art. 102, c/c com
o art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

Visa a proposta em análise acrescentar dois parágrafos ao inciso VI
do art. 76 da Constituição do Estado. O primeiro deles estabelece que
os atos de aposentadoria, reforma e pensão serão encaminhados ao
Tribunal de Contas no prazo de 90 dias contados da data de sua
publicação. O outro dispõe que o mesmo Tribunal apreciará a
legalidade dos atos de aposentadoria, reforma e pensão no prazo de
180 dias após o recebimento.

No parecer para o 1º turno, esta Comissão, embora reconhecendo o
mérito da proposta, concluiu que os prazos sugeridos são por demais
exíguos, “tendo em vista o grande volume de processos de
aposentadoria em curso no Tribunal de Contas”. Observou, assim,
que podem ser adotadas outras medidas para tornar mais ágil a ação
da Corte de Contas mineira e, conseqüentemente, para dar mais
segurança jurídica às decisões por ela tomadas.
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Assim, foi proposto o Substitutivo nº 1, aprovado em Plenário no 1º
turno, o qual traz regra que deixa claro que o Tribunal de Contas deve
observar as normas legais sobre prescrição e decadência.

O referido substitutivo ainda realizou algumas mudanças de ordem
organizacional, as quais também objetivam aprimorar ainda mais a
qualidade dos trabalhos do Tribunal. Remeteu para a lei ordinária a
definição das Câmaras do Tribunal e das respectivas competências,
por meio da revogação do § 6º do art. 76 e do § 2º do art. 77 da
Constituição do Estado. Deu nova redação ao § 1º do art. 77, para
dizer que a lei disporá sobre a organização do Tribunal de Contas,
que poderá ser dividido em Câmaras. Quanto à supressão da
referência às duas Câmaras existentes na Constituição mineira, de
licitação e de Municípios, o propósito foi permitir que todas as futuras
Câmaras possam apreciar qualquer matéria, tornando mais ágil a
tramitação dos processos, ficando desnecessária a redistribuição de
processos caso o Conselheiro mude de Câmara.

Por último, com o intuito de ajustar a redação da Constituição
mineira ao disposto no § 4º do art. 73 da Constituição da República, a
qual serve de espelho para que se proceda à estruturação dos
Tribunais de Contas dos Estados, foi sugerida a retirada do vocábulo
“direitos” do texto do § 1º do art. 79 da Constituição estadual. Os
Auditores, nos termos da Carta política de 1988, só têm as mesmas
garantias e impedimentos dos Conselheiros, quando em substituição
destes.

Todas essas mudanças efetuadas pelo Substitutivo nº 1 favorecem
as ações do Tribunal de Contas do Estado e não comportam nenhum
vício jurídico.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição nº 19/2007 na forma do vencido em 1º turno.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19/2007

(Redação do Vencido)
Acrescenta o § 7º ao art. 76, dá nova redação ao § 1º do art. 77 e ao

§ 1º do art. 79 e revoga o § 6º do art. 76 e o § 2º do art. 77 da
Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1º - O art. 76 da Constituição do Estado fica acrescido do
seguinte § 7º:

“Art. 76 - (...)
§ 7º - O Tribunal de Contas, no exercício de suas competências,

observará os institutos da prescrição e da decadência, nos termos da
legislação em vigor.”.

Art. 2º - O § 1º do art. 77 da Constituição do Estado passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 77 - (...)
§ 1º - A lei disporá sobre a organização do Tribunal, que poderá ser

dividido em Câmaras, cuja composição será renovada
periodicamente.”.

Art. 3º - O § 1º do art. 79 da Constituição do Estado passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 79 - (...)
§ 1º - O Auditor tem as mesmas garantias e impedimentos do Juiz

de Direito de entrância mais elevada e, quando em substituição a
Conselheiro, as mesmas garantias e impedimentos deste.”.

Art. 4º - Ficam revogados o § 6º do art. 76 e o § 2º do art. 77 da
Constituição do Estado.

Art. 5º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Fahim Sawan, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião

Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 417/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 417/2007, de autoria do Deputad o Djalma Diniz,

que denomina Rodovia Dr. Geraldo Romanelli Fernandes o trecho da
rodovia que liga os Municípios de São Sebastião do Anta e São
Domingos das Dores à BR-116, entroncamento do Município de
Inhapim, 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° 417/2007

Dá denominação ao trecho da rodovia que liga os Municípios de São
Sebastião do Anta e São Domingos das Dores à BR-116, no
entroncamento do Município de Inhapim.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Dr. Geraldo Roman elli Fernandes

o trecho da rodovia que liga os Municípios de São Sebastião do Anta
e São Domingos das Dores à BR-116, no entroncamento do Município
de Inhapim.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 572/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 572/2007, de autoria do Deputad o Fábio Avelar,

que dá denominação ao viaduto integrante do complexo viário
denominado Linha Verde, a primeira via elevada situada em trecho da
Avenida Cristiano Machado, após o Túnel Lagoinha-Concórdia,
sentido Centro-Bairro, sobrepondo-se à Rua Jacuí e transpondo o final
da Avenida Silviano Brandão, no Bairro Sagrada Família, no Município
de Belo Horizonte, 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° 572/2007
Dá denominação ao viaduto situado na Avenida Cristiano Machado,

sobre a Rua Jacuí, no sentido centro-bairro, no Bairro Sagrada
Família, no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Viaduto Vereador Antônio Menezes o

viaduto situado na Avenida Cristiano Machado, sobre a Rua Jacuí, no
sentido centro-bairro, no Bairro Sagrada Família, no Município de Belo
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Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.176/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.176/2007, de autoria do Deput ado Dimas
Fabiano, que declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola
de Samba de Itanhandu, com sede no Município de Itanhandu, 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° 1.176/2007
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba

Mocidade de Itanhandu, com sede no Município de Itanhandu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grê mio Recreativo

Escola de Samba Mocidade de Itanhandu, com sede no Município de
Itanhandu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.194/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.194/2007, de autoria da Deput ada Maria Lúcia
Mendonça, que declara de utilidade pública a Associação Cavalhada
Feminina de Mateus Leme, 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
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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° 1.194/2007
Declara de utilidade pública a Associação da Cavalhada Feminina

de Mateus Leme, com sede no Município de Mateus Leme.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação da

Cavalhada Feminina de Mateus Leme, com sede no Município de
Mateus Leme.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Glaúcia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.219/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.219/2007, de autoria do Deput ado Alencar da
Silveira Jr., que declara de utilidade pública a Banda Virou Mania, 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° 1.219/2007
Declara de utilidade pública a Banda Virou Mania, com sede no

Município de Itabirito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ban da Virou Mania,

com sede no Município de Itabirito.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir Lucas.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2007

ATAS
ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/8/2007
Presidência dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Getúlio Neiva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.510
a 1.520/2007 - Requerimentos nºs 1.017 a 1.031/2007 - Requerimento
da Comissão de Educação - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Meio Ambiente, de Turismo, de Assuntos Municipais,
do Trabalho e de Política Agropecuária e dos Deputados Luiz
Humberto Carneiro, Dalmo Ribeiro Silva e Elmiro Nascimento -
Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Carlin Moura, Padre João, Almir Paraca e André Quintão -  2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem -
Designação de Comissões: Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
- Comissões Especiais para Emitirem Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 17.670, sobre o Veto Total à Proposição de Lei
nº 17.795 e sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 17.796 -
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo
Governador do Estado, do Nome do Doutor Cláudio Chaves Beato
Filho para Compor o Conselho de Defesa Social - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos:
Requerimento da Comissão de Educação; aprovação - Requerimento
do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do Deputado Almir
Paraca - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir
Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
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Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - 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 Hely Tarqüínio, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. Carlos Melles, Presidente da Frente Parlamentar do Café da

Câmara dos Deputados, encaminhando os anais do seminário “Café -
Novos Desafios e Oportunidades”, realizado em fevereiro de 2005. (-
À Comissão de Política Agropecuária.)

Da Sra. Maria Lúcia Cardoso, Deputada Federal, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 674/2007, da Comissão de
Assuntos Municipais.

Do Sr. Custódio Mattos, Secretário de Desenvolvimento Social,
informando do repasse de recursos a essa Secretaria relativo ao
Convênio nº 7/2006 - Sedese-MG. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
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100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
Do Sr. Carlos Alberto Recch Filho, Prefeito Municipal de Arinos,

agradecendo o convite, formulado pela Comissão de Meio Ambiente,
para participar de reunião no Plenário da Câmara Municipal de
Paracatu, para conhecer a atuação da Superintendência Regional de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Região do
Noroeste de Minas Gerais. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. José Porfírio de Oliveira Filho, Prefeito Municipal de Pará de
Minas, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
1.329/2007, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nº 1.329/2007.)

Do Sr. José Francisco Bueno, Corregedor-Geral de Justiça,
informando, em atenção a convite encaminhado por meio do Ofício nº
1.617/2007/SGM, que o Sr. Robson Eduardo Fonseca Pinto, Diretor
Administrativo do Fórum Lafayette, foi indicado para representá-lo em
reunião de Comissões nesta Casa. (- Às Comissões de Saúde, de
Administração Pública e de Direitos Humanos.)

Do Sr. José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (2),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.341 e
1.342/2007, em atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (-
Anexem-se aos Projetos de Lei nºs 1.341 e 1.342/2007.)

Da Sra. Luíza Helena Trócilo Fonseca, Promotora de Justiça,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 678/2007, da
Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Romilda Rachel Soares da Silva, Reitora da Fumec,
prestando informações relativas ao convite da Comissão de Educação
encaminhado por meio do Ofício nº 1.619/2007/SGM. (- À Comissão
de Educação.)

Do Sr. Aloysio Barbosa Borges, Secretário Municipal de Assistência
Social do Trabalho e da Habitação de Bicas, encaminhando moção de
apoio à Associação Refúgio de Meninos e Meninas de Rua.

Da Sra. Rosiene Maria de Freitas, Chefe de Gabinete da Secretaria
Municipal de Saúde, prestando informações relativas a convite
formulado pela Comissão de Saúde, encaminhado pelo Ofício nº
1.602/2007/SGM. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de
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Finanças, Convênio e Contabilidade da Subsecretaria de
Planejamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário (2),
encaminhando cópia da celebração do Terceiro e do Quarto Termo
Aditivo ao convênio nº 055/2006, bem como extrato publicado no
“Diário Oficial da União”. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Walter M. Campolini, 2º Sgt. da PMMG, e outros,
manifestando sua discordância ao Projeto de Lei Complementar nº
27/2007 e solicitando a esta Casa apoio à preservação da autonomia
do IPSM. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 27/2007.)

Do Sr. Nelson Missias de Morais, Presidente da Amagis,
encaminhando cópia das minutas das Propostas de Emendas ao
Projeto de Lei Complementar nº 26/2006 enviadas aos Deputados que
relaciona. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 26/2007.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.510/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Casa da

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

Beneficente Casa da Provisão, no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2007.
Antônio Genaro
Justificação: Fundada em 21/5/2001, com sede na cidade de Belo

Horizonte, a Associação Beneficente Casa da Provisão é uma
entidade sem fins lucrativos, de caráter assistencial, educacional e
cultural. Tem por finalidade desenvolver ações de assistência social e
prestar serviços à população carente, visando garantir à comunidade
carente por ela assistida o direito e as oportunidades de acesso aos
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bens socioculturais necessários ao desenvolvimento humano e social.
Visando a divulgação e a troca de informações e conhecimentos,

realiza eventos culturais, círculo de estudos, debates e conferências.
E, por meio de serviços gratuitos permanentes, atende à comunidade
local, sem nenhuma discriminação de clientela.

Por cumprir fielmente suas finalidades estatutárias, por encontrar-se
legalmente amparada e por obedecer às exigências contidas na Lei nº
12.972, de 27/7/98, conto com o apoio dos nobres pares para que a
Associação Beneficente Casa da Provisão seja declarada de utilidade
pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.511/2007
Dá denominação ao novo terminal rodoviário do Município de Pará

de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Terminal Rodoviário Antônio Epaminondas

Marinho o novo terminal rodoviário do Município de Pará de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: A lei determina que, para a denominação de

estabelecimentos, instituições próprias do Estado, só podem ser
escolhidos nomes de pessoas falecidas que tenham se destacado por
notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade. O
preceito legal foi respeitado na apresentação deste projeto de lei, que
homenageia o Sr. Antônio Epaminondas Marinho.

Natural de Pará de Minas, Antônio Epaminondas Marinho nasceu
em 27/6/1887. Filho de Rita Maria da Costa e do português Antônio
José Marinho; fundador da família Marinho em Pará de Minas. Em
9/1/21, casou-se com Aurora Antonieta Duarte, com quem teve cinco
filhos. Conhecido por todos da região como “Tõezinho Marinho”, foi o
pioneiro no transporte rodoviário de passageiros. Na década de 30
criou a linha de ônibus que liga Pará de Minas a Belo Horizonte, que
utilizava as famosas jardineiras para o transporte de passageiros. Foi
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ainda pioneiro no setor de venda de combustíveis, proprietário do
primeiro posto de abastecimento de combustível da cidade, do
primeiro táxi e, ainda, do primeiro caminhão para frete de cargas.

Seu falecimento ocorrido em 1º/2/48, foi motivo de grande comoção
na cidade. Admirado por todos os que com ele conviveram, seu nome
está definitivamente ligado à história da cidade, por sua ação corajosa
e socialmente relevante.

- 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 1.512/2007
Disciplina o comércio de artigos de conveniência em farmácias e

drogarias, no âmbito do Estado de Minas Gerais, de modo a
proporcionar segurança e higiene ao consumidor.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O comércio de artigos de conveniência em farmácias e

drogarias deverá observar rigorosos critérios de segurança, higiene e
embalagem, de modo a proporcionar segurança ao consumidor.

Art. 2° - Consideram-se artigos de conveniência, en tre outros, para
fins desta lei:

I - pilhas;
II - leite em pó;
III - filmes fotográficos;
IV - meias elásticas;
V - colas;
VI - cartões telefônicos;
VII - cosméticos;
VIII - água mineral;
IX - produtos de higiene pessoal;
X - cereais matinais;
XI - balas, doces e barras de cereais;
XII - mel;
XIII - artigos para bebê.
Art. 3° - Fica vedada a venda de bebidas alcoólicas  de qualquer

espécie.
Art. 4° - Os produtos de conveniência comercializad os em farmácias
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e drogarias devem ser inócuos em relação aos gêneros
farmacêuticos.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: Com base na Lei Federal n° 5.991, de 1973, que

autoriza a venda desses produtos em estabelecimentos destinados ao
comércio de medicamentos, faz-se necessária a definição dos critérios
para a manutenção da saúde e segurança do consumidor. Ressalta-
se, também, que o art. 8° do Código de Defesa do Co nsumidor
determina que os produtos e serviços colocados no mercado de
consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos
consumidores. Sendo assim, solicito o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei que trará tantos benefícios à nossa
população.

- 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 1.513/2007
Institui o Dia Estadual do Campo Limpo e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Campo Limpo a ser

comemorado, anualmente, em 18 de agosto.
Art. 2º - Na data a que se refere esta lei serão desenvolvidas, em

todo o Estado, ações, compreendendo debates, seminários,
audiências e outros eventos relacionados ao meio ambiente.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: No dia 18 de agosto as associações, cooperativas e

entidades gerenciadoras de centrais de recebimento de embalagens
vazias de defensivos agrícolas já comemoram, oficiosamente, o Dia
Nacional do Campo Limpo. Nesse dia, várias centrais de recebimento
abrem suas portas à comunidade para o recolhimento de embalagens
já utilizadas.

A comemoração, pois, do Dia Estadual do Campo Limpo presta-se a
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demonstrar à sociedade a parceria de sucesso entre os elos da cadeia
produtiva agrícola em benefício da preservação do meio ambiente,
principalmente o exemplo de conscientização adotado pelo produtor
rural brasileiro, e a celebrar os ótimos índices obtidos pelo sistema de
destinação final de embalagens vazias de defensivos agrícolas em
todo o Brasil.

Por tais razões, solicito aos nobres pares aprovação a esta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.514/2007
Institui a contratação de nutricionista para promover a educação

alimentar nas escolas públicas estaduais do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Governador do Estado de Minas Gerais autorizado a

contratar nutricionista para promover a educação alimentar nas
escolas públicas do Estado.

Art. 2º - Caberá à nutricionista fazer a avaliação da qualidade da
merenda escolar distribuída nas escolas públicas estaduais e
promover uma alimentação adequada para os estudantes.

Art. 3º - Cada Superintendência Regional de Ensino determinará,
conforme sua necessidade, a quantidade de nutricionistas necessária
para o atendimento das escolas públicas estaduais de sua região.

Parágrafo único - A nutricionista atenderá as escolas pertencentes à
Superintendência Regional de Ensino a que estiver vinculada.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2007.
Deiró Marra
Justificação: O projeto de lei em pauta tem por finalidade estimular a

alimentação saudável e balanceada dos estudantes. Uma nutricionista
poderá estabelecer critérios para que o estudante tenha na escola
merenda de qualidade, condizente com sua fase de desenvolvimento,
prevenindo, assim, problemas de disfunção alimentar.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares
desta Casa Legislativa à aprovação do projeto em exame.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.515/2007
Dispõe sobre o termo inicial dos procedimentos administrativos de

aplicação de penalidades de suspensão do direito de dirigir e
cassação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os procedimentos administrativos para aplicação das

penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira
Nacional de Habilitação - CNH - para os condutores de veículos
somente poderão ser iniciados a partir da data da publicação, pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, DETRAN-MG.,
do ato a que se refere o art. 29 da Resolução nº 182, de 09 de
setembro de 2005, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

Parágrafo único - São nulos de pleno direito todos os atos e
procedimentos realizados pelo Detran entre 1º/3/2006 e a data de
publicação desta lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2007.
Delvito Alves
Justificação: O Detran-MG não cumpriu o art. 29 da Resolução nº

182, de 9/9/2005, do Contran, que fixou prazo até 1º/3/2006 para os
órgãos administrativos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
adequarem seus procedimentos administrativos aos termos da
referida norma, e vale dizer que tem realizado os referidos
procedimentos ao arrepio da lei. Por outro lado, os condutores sempre
foram advertidos de que a pontuação seria válida apenas pelo período
de um ano; portanto, o procedimento administrativo para aplicação
das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da
CNH só deverá ser aberto a partir da regulamentação pelo órgão
executivo de trânsito estadual.

A Lei nº 9.503, de 1997, atribui aos órgãos executivos de trânsito
dos Estados e do Distrito Federal a competência para realizar,
fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento,
reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de
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Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de
Habilitação (art. 22, inciso II).

A realização desses atos se faz mediante procedimento
administrativo que pressupõe a observância do princípio da
legalidade, segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei, aqui tomada em sentido
latu sensu.

Nesta toada, a Lei Estadual nº 14.184, de 2002, que dispõe sobre o
processo administrativo no âmbito da administração pública, aplicável
aos órgãos da administração direta e às autarquias e às fundações
públicas, e que visa, além de atender ao interesse público, garantir a
proteção a direito da pessoa (art. 1º), determina obediência aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, eficiência, ampla defesa, do
contraditório e da transparência (art. 2º). A mesma norma dispõe que
em processo administrativo serão observados, entre outros, o critério
de atuação conforme a lei e o direito (art. 5º, inciso I).

Ora, os procedimentos relativos à suspensão do direito de dirigir e
cassação do documento de habilitação, atualmente, estão sendo
conduzidos sob o pálio da Portaria nº 65.613/99, do Detran-MG, que,
por sua vez, foi editada com supedâneo na Resolução Contran nº
54/1998. Sucede que a Resolução Contran nº 182/2005 revogou
expressamente, em seu art. 30, a mencionada Resolução nº 54/98.
Em outras palavras: se o Detran-MG está utilizando norma
inconciliável com o sistema vigente (considerando-se o princípio geral
de direito, segundo o qual lei posterior revoga lei anterior quando
expressamente o determina ou quando com ela incompatível), não
tem atuado conforme a lei e o direito (conforme exige a Lei nº
14.184/2002) e, por isso mesmo, tem violado flagrante e
abusivamente a garantia constitucional do princípio da legalidade (art.
5º, inciso I, da Constituição Federal de 1988).

Todos os procedimentos realizados desde então, segundo entende
este signatário, contém vícios insanáveis, produzindo como efeito a
sua nulidade, operando efeitos ex tunc, não sendo possível admitir-se
a supressão dos direitos dos cidadãos.

Ainda que se reconheça que a Resolução nº 182/2005, do Contran,
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tem por finalidade estabelecer o procedimento para suspensão do
direito de dirigir e cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o que
afastaria a ilegalidade aqui anotada, estabeleceu ela a necessidade
de uniformização dos processos, delegando tal ato aos órgãos
executivos estaduais de trânsito, na exata dicção do art. 29 dessa
norma jurídica.

Nossa preocupação, ao sugerir à Casa tal matéria, não é redimir ou
anistiar os maus condutores, mas garantir a obediência ao Estado
Democrático de Direito e às garantias individuais dos cidadãos, vez
que o interesse público há de predominar sobre o interesse do
particular tendo como esteio o primado da legalidade.

Por derradeiro, entendemos que o Estado poderá legislar sobre o
assunto, que tem natureza meramente processual e administrativa,
tendo em vista a competência legislativa concorrente que lhe é
conferida pelo art. 24, XI, da Constituição Federal, que trata dos
procedimentos processuais, inclusive administrativos.

Essas as razões pelas quais oferecemos ao exame da Casa o
presente projeto de lei, que se apresenta compatibilizado com os
direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, na expectativa
de que merecerá por parte dos nossos pares a mais acurada atenção.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.516/2007
Proíbe o uso, no Estado, de produtos, materiais ou artefatos que

contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais
que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibido o uso, no Estado, de produtos, materiais ou

artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto.
§ 1º - Entende-se por amianto ou asbesto a forma fibrosa dos

silicatos minerais pertencentes aos grupos de rochas metamórficas
das serpentinas, isto é, a crisotila - asbesto branco -, e dos anfibólios,
entre eles a actinolita, a amosita - asbesto marrom -, a antofilita, a
crocidolita - asbesto azul -, a tremolita ou qualquer mistura que
contenha um ou vários desses minerais.
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§ 2º - A proibição a que se refere o “caput” estende-se à utilização
de outros minerais que contenham acidentalmente o amianto em sua
composição, tais como talco, vermiculita, pedra-sabão, cuja utilização
será precedida de análise mineralógica que comprove a ausência de
fibras de amianto entre seus componentes.

Art. 2º - A proibição de que trata o “caput” do art. 1º vigerá a partir da
data da publicação desta lei em relação aos produtos, materiais ou
artefatos destinados à utilização por crianças e adolescentes, tais
como brinquedos e artigos escolares, e ao uso doméstico, tais como
eletrodomésticos, tecidos, luvas, aventais e artigos para passar roupa.

Art. 3º - É vedado aos órgãos da administração direta e indireta do
Estado, a partir da publicação desta lei, adquirir, utilizar e instalar em
suas edificações e dependências materiais que contenham amianto
ou outro mineral que o contenha acidentalmente.

§ 1º - Estende-se, ainda, a proibição estabelecida no “caput” do art.
1º, com vigência a partir da publicação desta lei, aos equipamentos
privados de uso público, como estádios esportivos, teatros, cinemas,
escolas, creches, postos de saúde e hospitais.

§ 2º - É obrigatória a afixação de placa indicativa, nas obras públicas
estaduais e nas privadas de uso público, da seguinte mensagem:
“Nesta obra não há utilização de amianto ou produtos dele derivados,
por serem prejudiciais à saúde”.

§ 3º - A expedição de alvará de funcionamento de estabelecimentos
comerciais, industriais e de serviços pela Secretaria de Estado da
Saúde ou qualquer outro órgão estadual fica condicionada à
assinatura de Termo de Responsabilidade Técnica, estabelecido no
Anexo I desta lei.

Art. 4º - Até que haja a substituição definitiva dos produtos, materiais
ou artefatos, em uso ou instalados, que contêm amianto, bem como
nas atividades de demolição, reparo e manutenção, não será
permitida qualquer exposição humana a concentrações de poeira
acima de 1/10 (um décimo) de fibras de amianto por centímetro cúbico
(0,1 f/cc).

§ 1º - As empresas ou instituições, públicas e privadas, responsáveis
pela execução de obras de manutenção, demolição, remoção de
material, bem como sua destinação final, que contenham amianto ou
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em relação às quais haja suspeita de o conterem, deverão respeitar
as normas técnicas previstas no Código de Saúde do Estado de Minas
Gerais, bem como as disposições contidas na legislação estadual e
federal, em regulamentos, portarias, normas coletivas de trabalho e
em termos de ajuste de conduta, pertinentes ao objeto desta lei, que
sejam mais restritivas no que concerne às medidas de proteção ao
meio ambiente e à saúde pública.

§ 2º - O disposto no parágrafo anterior compreende também as
medidas de proteção aos trabalhadores que de qualquer forma se
exponham à poeira que contenha amianto, qualquer que seja o regime
de trabalho.

Art. 5º - O Poder Executivo procederá à ampla divulgação dos
efeitos nocivos provocados pelo contato e manuseio inadequados do
amianto, bem como da existência de tecnologias, materiais e produtos
substitutos menos agressivos à saúde, e promoverá orientações sobre
como proceder com a manutenção dos produtos já instalados e usos
até sua completa eliminação, incluindo-se os cuidados com os
resíduos gerados e sua correta destinação final, conforme determinam
a Resolução nº 348, de 2004, do Conama, e outros dispositivos legais
atinentes.

Parágrafo único - Fica instituída a Semana de Proteção Contra o
Amianto, que ocorrerá anualmente na semana que compreende o dia
28 de abril, durante a qual serão promovidas ações educativas sobre
os riscos do amianto, formas de prevenir a exposição às fibras
cancerígenas de produtos já existentes, medidas e programas de
substituição do amianto, bem como sobre a demolição de obras que o
contenham, ainda que acidentalmente, e sua destinação final.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, por intermédio do
Sistema Único de Saúde - SUS -, nos Centros de Referência em
Saúde do Trabalhador e demais unidades de saúde, programas para
desenvolver ações de vigilância em saúde e assistência especializada
que visem à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das doenças
decorrentes do trabalho com o amianto.

§ 1º - Os programas compreenderão habilitação técnica dos
profissionais e equipamentos necessários para o desenvolvimento das
ações referidas no "caput" deste artigo.
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§ 2º - Fica instituída a notificação obrigatória à autoridade local do
SUS, pela rede pública e privada de assistência à saúde, de todos os
casos de doenças e óbitos decorrentes da exposição ao amianto.

§ 3º - Quando requisitado pelo SUS, é obrigatório o fornecimento,
pelas empresas que tenham utilizado o amianto no Estado, até a data
da entrada em vigor desta lei, de informações referentes aos
empregados e ex-empregados que tenham sido expostos ao amianto,
como nome e endereço completos, cargo ou função, data de
nascimento, data de admissão e, se for o caso, da demissão, data da
cessação da exposição, diagnóstico dos exames clínico e radiológico
e prova de função pulmonar, inclusive exames complementares, se
houver.

Art. 7º - A não-observância ao disposto nesta lei é considerada
infração sanitária e sujeitará o infrator às penalidades estabelecidas
no Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

Art. 8º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2007.
Domingos Sávio

Anexo I
Termo de Responsabilidade Técnica

De acordo com o § 3º do art. 3º da Lei nº ..., declaro, sob as penas
da lei, que no estabelecimento situado na ...........................................,
não são utilizados produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
porventura, o contenham acidentalmente em sua composição, tais
como talco, vermiculita, pedra sabão etc.

Estou ciente de que, no caso de demolição ou substituição de
materiais que contenham amianto em sua composição, deverão ser
atendidas as normas técnicas de proteção e preservação da saúde do
trabalhador e da comunidade.

Assinatura do proprietário ou responsável técnico
Justificação: Além da responsabilidade de cuidar de quem adoece,

cabe ao administrador público promover ações preventivas que
garantam o bem-estar físico, mental e social de seus cidadãos e
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reduzam ao mínimo as chances, do aparecimento de enfermidades de
difícil tratamento, longa latência, irreversíveis, incuráveis,
progressivas, fatais, que incapacitem permanentemente em alto grau
os acometidos, como é o caso das doenças provocadas pela
exposição às fibras de amianto ou asbesto.

O amianto é uma matéria-prima de origem mineral ainda muito
usada no Brasil, um dos maiores produtores mundiais. Sua principal
utilização se dá na indústria da construção para produção,
principalmente, de telhas, caixas d’água, chapas lisas usadas para
forros, pisos, painéis de fechamento e com propriedades acústicas e
incombustíveis.

É um reconhecido cancerígeno para os seres humanos a ele
expostos tanto ocupacionalmente como ambientalmente e é um risco
potencial também para os consumidores em geral, que não dispõem
de informações de como manipular ou utilizar esses produtos e muito
menos são acompanhados em seu estado de saúde periodicamente;
razão pela qual há um intenso e acalorado debate acerca da proibição
definitiva do seu uso em todo o País.

Quarenta e oito nações, incluindo toda a União Européia, Japão,
Austrália, além de nossos vizinhos Chile, Argentina e Uruguai,
proíbem a produção e utilização de amianto e de produtos que o
contenham. No Brasil, mais de duas dezenas de Municípios paulistas
e três Estados, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco,
adotam posição semelhante para proteger a saúde de sua população.
Essa medida não sofrerá quaisquer sanções do ponto de vista
comercial, porque, segundo decisão arbitral da Organização Mundial
do Comércio - OMC -, a proibição do amianto para fins de defesa da
saúde pública se justifica. A OMC foi muito além disso ao afirmar que
as medidas técnicas conhecidas como “uso controlado do amianto”
não são realistas.

O Brasil somente agora começa a conhecer os reais malefícios
provocados pelo amianto ou asbesto - a chamada “catástrofe sanitária
do século XX” - usado indiscriminadamente em nosso país desde
meados da década de 30 do século passado, quando por aqui
multinacionais se instalaram já conhecendo restrições médicas
existentes ao uso desse mineral em seus países de origem.
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Considerando o Critério de Saúde Ambiental no 203, de 1998, da
Organização Mundial da Saúde - OMS - sobre amianto crisotila que
afirma entre outros que “a exposição ao amianto crisotila aumenta os
riscos de asbestose, câncer de pulmão e mesotelioma de maneira
dependente em função da dose e que nenhum limite de tolerância foi
identificado para os riscos de câncer”.

Considerando que na 95ª Reunião da Conferência Internacional do
Trabalho - OIT - em 15/6/2006, a OIT reafirmou que “100.000 mortes
ao ano são causadas pelo amianto, em todo o mundo; que a
eliminação no futuro do uso de todas as formas de amianto e a
identificação dos procedimentos de gestão adequados para
eliminação do amianto, já existente, constituem os meios mais
eficazes para proteger os trabalhadores expostos a este material e
prevenir as enfermidades e mortes que ele pode causar”.

Considerando que a OMS, que submeteu à consulta pública mundial
até 9/9/2006 o seu “Draft WHO policy paper on elimination of
asbestos-related diseases” (documento preliminar das diretrizes da
OMS para eliminação das doenças relacionadas ao amianto), onde
afirma categoricamente “que todos os tipos de amianto causam
asbestose, mesotelioma e câncer de pulmão; que não há nenhum
limite seguro de exposição; que existem substitutos mais seguros; que
o controle da exposição dos trabalhadores e usuários de produtos
contendo amianto é extremamente difícil e que a remoção do amianto
é muito dispendiosa e difícil de se pôr em prática de maneira
completamente segura”.

Considerando que o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente - Pnuma - tem reunido periodicamente seu comitê técnico
para debater a inclusão da crisotila - amianto branco - na lista dos
produtos sujeitos ao PIC - Consentimento Prévio Informado - dentro
dos quadros da Convenção de Rotterdam, da qual o Brasil é
signatário, o que significa dizer que o país exportador deverá
comunicar previamente ao seu cliente sobre os riscos associados ao
seu produto e as medidas de proteção para o seu manuseio e, após
isto, obter o consentimento do importador de que é capaz de aceitar e
lidar com estes riscos.

Considerando que a Organização Mundial do Comércio, que
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regulamenta as regras do livre comércio global de mercadorias,
entendeu que a proibição do amianto se justifica para a defesa da
saúde pública e não sancionou a aplicação de penalidades aos países
que adotarem estas barreiras alfandegárias, por considerar o “uso
controlado ou seguro do amianto não factível nem nos países
desenvolvidos, muitos menos naqueles em desenvolvimento”.

Considerando a Resolução 348, de 2004, do Conama, que
classificou os resíduos dos produtos de construção civil, que
contenham amianto, como perigosos devendo ser dispostos em
aterros industriais para este fim.

Considerando que no final de 2005 o Senado francês produziu
relatório em que qualificou a situação naquele país referente às
conseqüências da contaminação por amianto como uma “catástrofe
sanitária” e culpou o governo e seus técnicos, sindicalistas, cientistas
e demais envolvidos de terem se deixado “anestesiar” por anos a fio
pelo “lobby” do amianto e a França baniu o amianto em 1º/1/97.

Considerando que o número de pedidos de indenizações por
doenças supostamente decorrentes do amianto não cessa de crescer
nos Estados Unidos, onde, segundo especialistas, o custo total para
seguradoras e empresas pode chegar a US$ 275 bilhões nos
próximos anos. Para a entidade não-governamental Rand Institute for
Civil Justice, as disputas judiciais relacionadas ao mineral constituem
“o mais longo litígio coletivo da história dos Estados Unidos”.

Considerando que a produção mundial de amianto vem declinando
continuamente, chegando em 2000 a menos da metade do total de
1975, segundo dados da Fundação Instituto Oswaldo Cruz - Fiocruz.

Considerando que, em nosso país, campanhas promovidas
sobretudo pela sociedade civil organizada, a aprovação de leis - 46
diplomas entre estaduais e municipais - proibindo a utilização do
amianto e, mais recentemente, a iniciativa de empresas em apostar na
substituição do produto por materiais alternativos colaboraram para
reduzir pela metade o consumo do amianto a partir de 2000.

Considerando que o número de pessoas contaminadas pelo amianto
no Brasil ainda não é conhecido, mas na Europa, onde o assunto é
mais estudado, estima-se que morrerão nos próximos anos cerca de
500 mil pessoas por doenças causadas pelo amianto.
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Considerando que 28 de abril é a data celebrada mundialmente
como o Dia em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças
Provocadas pelo Trabalho, o mesmo ocorrendo em nosso país por
força da Lei Federal nº 11.121, de 2005.

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

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.476/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.517/2007
Dá nova redação ao art.1º da Lei nº 10.494, de 13 de setembro de

1991, que declara de utilidade pública o Centro Mineiro para a
Conservação da Natureza - CMCN- , com sede na cidade de Viçosa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art.1º da Lei nº 10.494, de 13 de setembro de 1991, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Brasileiro para

a  Conservação da  Natureza  e  Desenvolvimento Sustentável -
CBCN - , com sede no Município de Viçosa.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio
Justificação: A lei que se pretende modificar declarou de utilidade

pública o Centro Mineiro para a Conservação da Natureza - CMCN - ,
com sede na cidade de Viçosa, e foi publicada em 13/9/91. Com a
intensificação das atividades, vislumbrou-se a possibilidade de ampliar
a atuação do Centro, estendendo seus trabalhos a outros Estados.
Dessa maneira, o Centro poderia aumentar sua participação nas
discussões nacionais sobre o meio ambiente e ter maior
representatividade.

A Diretoria convocou uma Assembléia Geral Extraordinária, que foi
realizada em 8/11/2003, e aprovou , por unanimidade, a modificação
do nome da entidade e a conseqüente mudança em seu estatuto.

O estatuto aprovado mantém as condições indispensáveis ao
reconhecimento de utilidade pública, e, segundo seu art. 1º, o centro é
uma associação civil sem fins lucrativos, segundo o art. 43, os cargos
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da diretoria não são remunerados e, pelo art. 51, em caso de extinção
da entidade, os bens que integram seu patrimônio serão destinados a
instituição sem fins lucrativos com objetivos semelhantes.

Peço, pois, aos meus ilustres pares apoio à aprovação deste projeto,
que proporcionará à entidade melhores condições de trabalho em
favor do meio ambiente.

- 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 1.518/2007
Autoriza o Poder Executivo a isentar do Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - para a aquisição de microônibus ou van por
pessoa física destinados à utilização no transporte público de
passageiros.

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

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -incidente sobre a saída, em
operações internas, para a aquisição de microônibus ou van, por
pessoa física, destinados à utilização no transporte público de
passageiros mediante delegação, na forma, no prazo, nas condições e
na disciplina de controle estabelecidos em regulamento.

Parágrafo único - A isenção a que se refere o “caput” deste artigo
será concedida nos termos fixados em convênio de que trata o art. 8º
da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Art. 2º - A perda de receita decorrente da isenção de ICMS de que
trata esta lei será compensada com a majoração da alíquota incidente
nas operações internas com automóveis de luxo e importados.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: A isenção de ICMS incidente sobre a compra de

microônibus e van utilizados por pessoa física no transporte público
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mediante delegação - concessão, permissão e autorização - é uma
reivindicação antiga, tendo em vista idêntico benefício concedido aos
automóveis destinados a emprego na categoria de aluguel - táxi.

A isenção objeto deste projeto será destinada somente a pessoa
física. Apesar de ser incidente sobre a saída, em operações internas,
trata-se de lei autorizativa que subordina sua implementação a
celebração de convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política
Fazendária - Confaz. Além do mais, são adotados mecanismos de
compensação para a possível perda de receita nos moldes exigidos
pelo art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000 - (Lei de
Responsabilidade Fiscal).

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Alencar da Silveira Jr.. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
214/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.519/2007
Altera dispositivos 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 art. 5º da Lei nº 13.449, de 10 de janeiro de 2000, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso XIII:
“Art. 5º - (...)
XIII - Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -

Semad”.”
Art. 2º - O inciso V do art. 6º da Lei nº 13.449, de 10 de janeiro de

2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º - (...)
V - examinar áreas para efeito de implantação ou ampliação de

empreendimentos da cidade aeroportuária, garantindo que as
instalações não comprometam a segurança nos pousos e decolagens
de aeronaves no Aeroporto Internacional Tancredo Neves”.”

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: A Lei nº 13.449, de 10/1/2000, busca fomentar e
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consolidar todas as atividades relacionadas ao comércio exterior,
utilizando-se da infra-estrutura do Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, relacionando para tanto diversas medidas e procedimentos.

A primeira alteração proposta refere-se à inclusão da Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - no Grupo
Coordenador do Pró-Confins, tendo em vista que sua participação é
de extrema importância, pois a matéria tratada na Lei nº 13.449, de
2000, é intimamente ligada às questões ambientais envolvidas no
entorno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, que é uma região
de importância histórica, paleontológica, arqueológica e espeleológica.

A segunda alteração busca preservar a segurança em pousos e
decolagens de aeronaves, evitando-se tragédias como a ocorrida no
Aeroporto de Congonhas (SP). Por isso, apresentamos este projeto,
que busca enfatizar na competência do Grupo Coordenador do Pró-
Confins a obrigação de analisar a questão da segurança quando da
implantação ou ampliação de empreendimentos da cidade
aeroportuária.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.520/2007
Dispõe sobre a cobrança de estacionamento por shopping centers e

hipermercados e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam dispensados de pagamento das taxas referentes ao

uso de estacionamento cobradas por shoppings centers e hiper
mercados instalados no Estado de Minas Gerais os clientes que
comprovarem despesa correspondente a pelo menos 10 (dez) vezes o
valor da referida taxa.

§ 1º - A gratuidade a que se refere o “caput” só será efetivada
mediante a apresentação de notas fiscais que comprovem a despesa
efetuada no estabelecimento.

§ 2º - As notas fiscais deverão necessariamente datar do dia no qual
o cliente faz o pleito à gratuidade.

Art. 2º - O período de permanência do veículo no estacionamento
dos estabelecimentos de que trata esta lei, por até trinta minutos, deve
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ser gratuito.
Art. 3º - O benefício previsto nesta lei só poderá ser percebido pelo

cliente que permanecer por, no máximo, 6 (seis) horas no interior do
shopping center ou hiper mercado.

§ 1º - O tempo de permanência do cliente no interior do
estabelecimento deverá ser comprovado por meio da emissão de
documento de identificação do veículo quando de sua entrada no
estacionamento daquele estabelecimento.

§ 2º - Caso o cliente ultrapasse o tempo previsto para a concessão
da gratutidade, passa a vigorar a tabela de preços para o
estacionamento utilizada normalmente pelo estabelecimento.

Art. 4º - Ficam os shopping centers e hiper mercados obrigados a
divulgar o conteúdo desta lei por meio da colocação de cartazes em
suas dependências.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 28 de agosto de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto visa, primeiramente, fazer com que a

população seja beneficiada com a supressão de mais essa cobrança
indevida. No caso específico da cobrança de estacionamento nos
shopping centers e hiper mercados, a população é particularmente
prejudicada, uma vez que já consumiu valores significativos nos
estabelecimentos citados. Além disso, acreditamos que as vendas nos
referidos estabelecimentos seriam impulsionadas, se houvesse a
possibilidade de gratuidade em relação ao uso do estacionamento
àqueles que os freqüentam. Se tudo isso não for suficiente para
justificar a iniciativa prevista neste projeto, devemos considerar que,
sendo ele aprovado, certamente trará um incremento à arrecadação
de ICMS por parte do Estado, uma vez que o benefício da gratuidade
só será concedido por meio da apresentação de notas fiscais.

Por todo o exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a
aprovação deste relevante projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 79/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
Nº 1.017/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita

seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que todo
assunto enviado para estudo à Secretaria de Meio Ambiente que
interferir no setor agropecuário seja também enviado à Secretária de
Agricultura, para análise. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.018/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o escritor Affonso Ávila
pelo recebimento do Prêmio Jabuti. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.019/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Rede Minas pelo
transcurso do 10º aniversário do Programa Cine Magazine. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 1.020/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Alcy dos Reis Nunes pelo
destaque no trabalho desenvolvido na produção de leite e na
pecuária, na fazenda da família, no distrito de São João da Serra
Negra, em Patrocínio. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.021/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Orteng Equipamentos e
Sistemas Ltda. pela inauguração da sua nova unidade. (- À Comissão
de Turismo.)

Nº 1.022/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Asilo São Vicente de
Paulo, sediado no Município de Ubá, pelo transcurso do 70º
aniversário de sua fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.023/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas a obter
esclarecimentos sobre o cronograma previsto pela Secretaria para a
inclusão das disciplinas de Filosofia e Sociologia nos currículos de
ensino médio da rede estadual de educação, obrigatórias a partir de
21/8/2007.

Nº 1.024/2007, das Comissões de Direitos Humanos e de
Segurança Pública, em que solicitam sejam encaminhados ao
Conselho Estadual de Defesa Social, à Chefia da Polícia Civil, ao
Comando-Geral da Polícia Militar e ao Comando-Geral do Corpo de
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Bombeiros Militar do Estado pedidos de informações sobre as
providências tomadas para a edição de uma norma conjunta, com
instrução de conduta operacional, para o cumprimento do disposto no
art. 1º da Lei nº 13.764, de 30/11/2000.

Nº 1.025/2007, das Comissões do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social e de Educação, em que solicitam seja formulado apelo à
Secretaria de Planejamento e Gestão para que informe qual o número
de servidores das carreiras de Professor de Educação Básica e
Especialista em Educação Básica que percebem remuneração inferior
a R$ 850,00, e também quais as razões que levaram o governo a
adotar a mesma sistemática de abono para definição da remuneração.
(- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 1.026/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
encaminhado à Diretora-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das
Águas - Igam - pedido de providência para a imediata suspensão das
penalidades aos proprietários de poços tubulares em Minas Gerais,
até que se conclua o cadastro geral da utilização das águas
subterrâneas no Estado.

Nº 1.027/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo ao Plenário do Copam para que manifeste seu apoio
à aplicação integral dos recursos financeiros provenientes da medida
de compensação ambiental relacionados à expansão da Mina de Ouro
da Rio Paracatu Mineração - RPM -, no Município de Paracatu,
mantendo-se o montante destinado ao Parque Clarismundo Xavier e
aplicando-se o restante na criação de uma unidade de proteção
integral.

Nº 1.028/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas a se
obter total apoio à implantação do Sistema Integrado de Proteção aos
Mananciais - Sipam -, dos cursos d' água Santa Isabel e Espalha, na
forma proposta pela Copasa à Prefeitura Municipal de Paracatu e, em
especial, à criação de uma unidade de proteção integral em suas
bacias hidrográficas.

Nº 1.029/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja encaminhado ao Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento pedido de providência no sentido de se empenhar



953

junto ao governo federal visando à concessão do alongamento da
dívida dos produtores rurais mineiros e brasileiros, bem como a
adequação da taxa de juros à realidade econômica da atividade
agrícola.

Nº 1.030/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado apelo à Sra. Andréia Aparecida Alves da Cunha
Soares, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao
Adolescente, com vistas à agilização na apreciação do Inquérito nº
0024.06.246.369-0.

Nº 1.031/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
encaminhado ao Governador do Estado pedido de providência com
vistas à ampliação do prazo de vigência do Decreto nº 44.035/05, que
retira de circulação os ônibus com mais de 15 anos de uso ou à
revogação do mencionado decreto.

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Comissão de
Educação.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente, de Turismo, de Assuntos Municipais, do Trabalho e
de Política Agropecuária e dos Deputados Luiz Humberto Carneiro,
Dalmo Ribeiro Silva e Elmiro Nascimento.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Com muita alegria e satisfação, a Presidência

registra a presença, em Plenário, do Deputado Federal Gilmar
Machado e, nas galerias, da Câmara Júnior de Pará de Minas, terra
do Deputado Antônio Júlio, ex-Presidente desta Casa.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente em exercício, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, funcionários da Casa, imprensa, público
presente, queridos telespectadores da TV Assembléia. O tema que
me traz a esta tribuna hoje é por demais agravante e bastante
comovente. Trata-se da tragédia do dia 23 de agosto na cadeia
pública de Ponte Nova, tragédia que deixa a sociedade estarrecida:
por um lado, há aqueles que se preocupam com o Estado
Democrático de Direito; e, por outro, aqueles que não acreditam mais
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na sociedade democrática e acham até que o ocorrido poderia ter sido
uma notícia de bom agrado, com o que não podemos compartilhar de
forma alguma.

O nosso querido D. Mauro Morelli, em seu programa sobre
segurança alimentar voltado à defesa das crianças, tem uma frase
bastante simbólica. Ao falar da segurança alimentar para nossas
crianças, D. Mauro Morelli diz: “O programa da segurança alimentar é
uma forma de a sociedade garantir que as nossas crianças não
morram crianças”. Seguindo o exemplo da sua frase e parafraseando-
o, o ocorrido em Ponte Nova alerta nossa sociedade para o fato de
não podermos permitir que nossos jovens e adolescentes morram
ainda jovens e adolescentes. O que ocorreu na cadeia pública de
Ponte Nova é fruto, especialmente, da omissão e da inoperância do
poder público em Minas Gerais.

A situação carcerária no Estado põe na ordem do dia uma profunda
reflexão: o que faremos para evitar o problema da segurança pública?
O que podemos fazer para evitar que nossos jovens e adolescentes,
especialmente os filhos de pessoas mais pobres e os afro-brasileiros,
sejam colocados nas mesmas situações em que se encontravam os
presos da cadeia de Ponte Nova? Na verdade, esse espaço abrigava
187 pessoas, enquanto a capacidade é, no máximo, para 80. Essa
realidade povoa as nossas delegacias de polícia, cujas funções hoje
estão sendo desviadas; atualmente se transformaram em depósitos
de presos no nosso Estado. Por exemplo, há muito não se promove
concurso público para Agente Penitenciário, o que é mais um
agravante. As nossas cadeias públicas não possuem esse servidor
público para cuidar de sua situação. Muitas vezes, para vigiá-las, são
deslocados policiais civis e militares ou até mesmo servidores públicos
de uma Prefeitura, que não têm essa função nem estão preparados
para isso, o que é oriundo do descaso do poder público para com
essa situação, que está levando a sociedade e os nossos jovens a
esse tipo de martírio. A sociedade fica estarrecida com isso.

Esse acontecimento merece profunda reflexão. O que o Estado e a
sociedade mineira podem fazer para enfrentar esse problema? Qual
seria a solução? Quando pararemos para resolver esse problema? Às
vezes, esquece-se do essencial e dá-se prioridade a outras questões.
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O fato que ocorreu no dia 23 de agosto põe na ordem do dia que é
importante discutirmos um projeto global de segurança pública em
Minas Gerais e, aliás, que é preciso torná-lo prioridade em relação a
outros projetos.

Fico aqui questionando-me sobre uma questão: divulga-se muito a
construção do novo Centro Administrativo de Minas Gerais, cujo
projeto é do grande revolucionário e comunista Oscar Niemeyer. Se
pudéssemos ouvir a sua opinião, certamente veríamos que, na
sabedoria dos seus quase 100 anos, preferiria construir um palácio da
educação, da cultura e da criança e do adolescente a construir um
palácio de governo.

Portanto, é importante fazermos uma reflexão. Será que, neste
momento, é mais importante construirmos um novo palácio para
Minas Gerais ou enfrentarmos o problema da segurança pública? Da
mesma forma, há um projeto para o nosso querido e egrégio Tribunal
de Justiça, instituição pela qual nutro profundo respeito. Tenho uma
profunda consideração pelos nossos nobres Desembargadores. O
projeto da construção do novo Palácio do Tribunal de Justiça está na
ordem de R$300.000.000,00. Diante da circunstância em que
atualmente se encontra Minas Gerais, não seria mais plausível e
sensato interrompermos por enquanto esses dois projetos grandiosos
para enfrentarmos o problema da segurança pública no Estado?

Esse problema passa por uma série de fatores. Primeiramente, fazer
cumprir a Constituição. O preso não pode ficar cumprindo pena em
cadeias públicas. Precisamos construir novas penitenciárias nos
moldes dos direitos garantidos pela Constituição para que possam
cumprir pena. Além disso, criar políticas de cumprimento de pena em
que o preso não seja simplesmente um ser jogado lá dentro. É
importante que nas nossas penitenciárias haja trabalho para o preso e
oportunidade para sua ressocialização, para que estude e desenvolva
atividades que lhe permitam retornar à sociedade.

Várias entidades, hoje, têm programas e têm desenvolvido estudos
para que o preso cumpra pena de forma mais social, como, por
exemplo, as Apacs, que têm sido um modelo interessante de
cumprimento de pena.

Um programa de segurança pública não passa simplesmente pela
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construção de novos presídios. É importante cortarmos o mal pela
raiz. Que oportunidade estamos dando aos nossos jovens da
periferia? Como é que anda o programa de educação profissional em
Minas Gerais hoje? Há um programa de valorização da escola técnica
profissionalizante, das escolas agrícolas, das escolas estaduais que
dão formação profissional aos nossos jovens?

É preciso pensar tudo isso, caso contrário as tragédias do dia 23
somente se repetirão. Essa tragédia tem de servir de exemplo para
Minas Gerais refletir sobre qual futuro construiremos no Estado.

Enquanto discutimos a tragédia do dia 23, aqui no Plenário desta
Casa se discute um projeto que acredito ter o poder de modificar
muito o futuro desses jovens e desses adolescentes que estão sendo
condenados a morrer ainda jovens e adolescentes. Refiro-me ao
projeto que diz respeito à remuneração do professor. Se queremos
acabar com o problema da violência pública ou diminuí-lo, se
queremos diminuir a população carcerária do nosso Estado,
precisamos, acima de tudo, valorizar o profissional da educação. Esse
é verdadeiramente o profissional que ajudará a diminuir essa tragédia
histórica e social que o Brasil e Minas Gerais vivem hoje. No entanto,
o professor do nosso Estado, pelo projeto que está tramitando,
simplesmente tem uma proposta de reajuste salarial de apenas 5%.
Como prepararemos e incentivaremos os nossos professores a
enfrentar o desafio de educar nossa população jovem, nossas
crianças e nossos adolescentes com um reajuste de apenas 5%?

Na proposta original do projeto, quando se fala em R$850,00 como
piso, na verdade trata-se de um piso remuneratório. Estipula-se um
teto, que não entra na tabela de progressão salarial do professor.

Então, esse é o grande desafio para Minas Gerais hoje. Qual é a
nossa prioridade? Investiremos em educação, no seu profissional, ou
o Estado, todas as vezes em que ocorrer uma tragédia como essa do
assassinato de jovens na cadeia, terá de tirar dinheiro público para
indenizar as famílias? É com isso que Minas Gerais continuará
convivendo?

A situação da segurança pública é muito preocupante em nosso
Estado. A resolução dessa questão, sem dúvida nenhuma, depende
de atitudes muito firmes do poder público, que passam, primeiro, pela
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questão orçamentária. Precisamos investir mais e melhor nos nossos
jovens. Precisamos investir mais e melhor nas nossas escolas
profissionalizantes e, acima de tudo, precisamos fazer cumprir a
Constituição brasileira do ponto de vista do cumprimento das penas.
Não podemos condenar os nossos presos a estar fora do sistema
constitucional brasileiro.

Não estou aqui para defender crime nem bandido nenhum. O
bandido que cometeu um crime tem de ser punido com o rigor das
nossas leis, mas nem a mais nem a menos. O poder público tem de
cumprir a sua função institucional, para que Minas não sirva de mau
exemplo para o País. Esse é o debate que está sendo feito hoje. Será
que o exemplo que Minas Gerais dará ao nosso país é justamente
esse do dia 23 de agosto, com a omissão e a ineficiência do Estado
no cumprimento do seu papel constitucional? Será que Minas Gerais
entrará para o noticiário nacional assim como São Paulo entrou, há
alguns anos, com a famigerada tragédia do Carandiru?

Será que Ponte Nova vai-se transformar no Carandiru de Minas
Gerais?

Senhoras e senhores, colegas Deputados e Deputadas, essa foi
uma tragédia anunciada. Nós, que compomos o poder público deste
Estado, temos de nos debruçar sobre esse problema e enfrentá-lo
com rigor e coragem. Pela excepcionalidade, o fato merece, desta
Casa e de todas as autoridades constituídas deste Estado, uma
grande reflexão e um programa de emergência para contornarmos
essa situação que se abateu sobre Minas Gerais.

Tive oportunidade de, juntamente com a Comissão de Direitos
Humanos, fazer algumas visitas às nossas cadeias públicas. Fui ao 2º
Distrito Policial, no Município de Contagem, o qual também se
transformou em depósito de presos, colocando em risco a
comunidade como um todo. Quando se aglomeram, se acumulam
presos, num determinado espaço, a própria sociedade corre risco,
pois ela fica sob a ameaça permanente de fuga ou evasão.

Por isso precisamos, e proponho e conclamo o povo de Minas
Gerais e as autoridades constituídas deste Estado, de fazer dessa
tragédia que ocorreu no dia 23 de agosto uma grande reflexão. Vamos
trabalhar em torno de um projeto sério para Minas Gerais, que tenha
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as prioridades orçamentárias. Que façamos dessa tragédia uma lição
para o bem, e não uma lição para o mal.

Devemos deixar de lado outros projetos menos prioritários neste
momento, como a construção de um novo palácio para o governo, ou
até a construção de um novo palácio para o Tribunal de Justiça, para
que possamos enfrentar, com o rigor da lei e, ao mesmo tempo, com a
mobilização da sociedade, um programa que redima e retire a nossa
juventude dessa condenação prematura, dessa pena de morte
forçada, existente hoje no sistema prisional brasileiro, que é colocado
para os nossos jovens, especialmente para os filhos dos mais pobres
e para os afro-brasileiros.

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

O Deputado Padre João - Saúdo o Presidente, os nobres colegas
Deputados e Deputadas, as pessoas que nos acompanham pelas
galerias e pela TV Assembléia.

Gostaria de, na mesma linha das palavras do Deputado Carlin
Moura, externar nossa solidariedade às famílias dos detentos que
morreram na terceira maior tragédia, ou melhor, descuido, descaso,
do País, superada apenas por Carandiru, que teve 111 mortes, e pelo
evento havido no presídio de Urso Branco, em Rondônia, onde houve
27 mortos. Em Ponte Nova, perto de minha terra natal, Urucânia,
aconteceram 25 mortes.

Junto à solidariedade aos familiares, cito a fala de D. Geraldo Lírio
Rocha, que ontem, ao celebrar um ano de falecimento do nosso
querido e saudoso D. Luciano Pedro Mendes de Almeida, ao concluir
a celebração, disse que estaria traindo a pessoa de D. Luciano e
sairia daquela celebração engasgado se não externasse, de um lado,
sua solidariedade aos familiares e, de outro, a indignação em relação
ao descaso, ao tratamento dado aos nossos presos. A indignação
maior foi em relação ao caso de Ponte Nova.

Quero externar a indignação, Deputados Carlin Moura, André
Quintão e Almir Paraca, porque, quando recolho uma pessoa, sou
responsável por ela. Nesse caso, a responsabilidade é do Estado.
Quem coordena atualmente o trabalho do Estado é o nosso
Governador. Quando o Estado fica fragilizado e expressa
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incompetência em determinadas áreas, temos as catástrofes e os
transtornos, como o derramamento de ausência do exercício do
Estado.

No caso, as coisas ficam à revelia em todas as áreas. Assim,
externamos nossa indignação. É lamentável ter de acontecer isso
para que esse assunto entre na pauta seja da Câmara, seja aqui da
Assembléia, seja do próprio governo. Isso acontece porque, às vezes,
nossas vozes não tiveram resposta, não foram ouvidas.

Em 2003, visitamos essa cadeia, que já tinha o mesmo problema.
Na época tivemos audiências e denunciamos a situação. Houve
reunião com o Delegado. Mas a situação das outras comarcas não é
diferente. Lembro-me do Deputado Sebastião Helvécio, pessoa que
muito admiro e em quem me inspiro, o qual presidiu boa parte de uma
audiência pública aqui, nesta Casa, em relação à expansão da
Gerdau Açominas. Em 2005, conforme as notas traquigráficas, essa
empresa disponibilizou R$350.000,00 para a construção de uma nova
cadeia em Ouro Branco.

Em Ponte Nova, o número que tínhamos de detentos era o dobro
em relação à capacidade, ou seja, ela abrigava 173 presos quando
poderia suportar apenas 87. Naquela época, a cadeia de Conselheiro
Lafaiete tinha mais de 270 presos, e tinha capacidade para apenas 98
detentos. Hoje essa cadeia, que continua com capacidade para 98
presos, está com 220 presos, e com freqüência também acontecem
motins.

O pior é que fizemos audiências públicas, tivemos audiência com o
Desembargador Lúcio Urbano, Primeiro-Secretário da Defesa Social
do mandato anterior, mas não tivemos retorno. Houve audiência
pública também com o então Secretário Ibrahim Abi-Akel. Denunciei
que a Presidente da Câmara saiu da audiência chorando, Deputado
André, pelo tratamento que recebeu lá.

Até hoje, mesmo conseguindo recursos sem ser do Estado para
construir a cadeia, nem sequer a planta foi liberada. O Município não
pode fazê-la, porque é de responsabilidade do Estado. E a Secretaria
até hoje não liberou a planta.

Mesmo assim, o que fica claro, e os dados mostram, é que o
sistema está falido. Temos de enfrentar essa realidade. O índice de
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recuperação de uma pessoa na cadeia ou no presídio não ultrapassa
15%, enquanto no sistema da Apac, assumido pela própria
comunidade por meio de associação de proteção e assistência ao
condenado, esse índice ultrapassa 90%.

Então, é má-vontade, é falta de interesse, é querer, na verdade,
driblar a lei com uma punição muito além do permitido, chegando-se
até à pena de morte.

Fica aqui nossa denúncia, nosso sentimento de solidariedade. Estão
surgindo iniciativas para repensar o sistema carcerário e prisional
como um todo. Sobretudo nós desta Casa não podemos ficar
indiferentes, ficar de fora de uma apuração. É preciso agir com total
dedicação em relação ao ocorrido em Ponte Nova. O ser humano, por
mais que tenha errado, deve merecer um gesto de confiança na sua
recuperação, e o Estado é o responsável por oferecer condições para
isso. Não se trata simplesmente de recuperar, mas de garantir a
reinserção na sociedade. A Apac tem mostrado isso, ou seja, quando
a pessoa sai da prisão tem qualificação profissional e conta, aliás,
com o benefício de redução da pena. Em alguns lugares, ela tem até
poupança referente ao que se produziu em artesanato, em oficinas,
em padarias. Em cada uma das 79 unidades existentes no Estado há
iniciativa, apoio econômico, espiritual, profissional, jurídico e
psicológico. É dessa maneira que recuperamos o ser humano.

Isso também é responsabilidade nossa. A ausência de políticas
públicas na educação e na geração de emprego é que leva pessoas a
cometerem determinados delitos. É lógico que sabemos que algumas
também têm desvio de caráter. No caso de Ponte Nova, uma foi presa
em virtude de pensão alimentícia; outra, de furto de canivete. Esses
delitos não poderiam permitir que essas pessoas, juntamente a outras
cuja periculosidade é maior, como no tráfico... Como distingui-las e
dar-lhes tratamento a partir de sua realidade, seu caráter? O sistema
da Apac é uma resposta.

Denunciamos a ausência, a deficiência do Estado. Foi isso que
permitiu o que aconteceu em Ponte Nova. Não foi falta de alerta.
Estou discutindo aqui o caso de Ponte Nova. Neste mês, houve início
de rebelião em Conselheiro Lafaiete. Por inúmeras vezes
denunciamos a situação dessa cidade e não tivemos resposta. É falta
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de consideração e respeito para com os Deputados e esta Casa.
Quando surge uma situação de risco e perigo que exige dedicação e
atenção, é ignorada.

Encontra-se amparo da comunidade e apoio da iniciativa privada em
auxiliar o Estado, que não cumpre o seu papel. Em Ponte Nova,
ocorreu a 3ª maior tragédia, com muitas mortes, uma característica,
infelizmente, capitalista. Às vezes pensamos que se trata de algo
distante da nossa realidade, mas fica cada vez mais claro para a
sociedade como um todo que isso ocorre quando o Estado não
cumpre o seu papel, quando se distancia e deixa os problemas serem
resolvidos pela própria comunidade, pela própria sociedade, às vezes
em forma de caridade, de filantropia.

Temos de enxergar essa situação, mas, infelizmente, às vezes a
imprensa não mostra isso. Quando uma família assume a guarda de
uma criança, é a responsável por ela. Quando alguém está sob a
minha guarda, sou o responsável. No caso desses cidadãos, eles
estavam na rua, haviam cometido delitos diferenciados, leves ou
pesados, mas tinham de receber um tratamento humano, pois são
filhos de Deus e mereciam todo o respeito. A dignidade dessas
pessoas deveria ser resgatada, para garantir-se, sobretudo, sua
reinserção na sociedade. São cidadãos capazes de retomar a vida em
sua normalidade. São capazes de trabalhar, serem responsáveis por
sua própria família, dando-lhe apoio.

O Estado deve redimir-se e dar todo o apoio aos familiares, embora
indenização não pague a vida de ninguém. Que isso seja um alerta
em relação às inúmeras cadeias públicas que existem no Estado, e
não simplesmente aos grandes presídios. O Estado teria de destinar
mais recursos para a Apac, pois há participação da sociedade, da
comunidade, que têm dado uma resposta positiva e mostrado ao
Estado que é possível recuperar um cidadão. Após cumprir 10, 15
anos, é possível que o cidadão se torne equilibrado, que possa
contribuir com o Estado, ao invés de depender dele.

Para a Apac, um condenado custa menos de R$500,00, ao passo
que um preso, quer seja na cadeia pública, quer seja no presídio,
custa para o Estado mais de R$1.000,00. Obrigado.

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

Deputados, público das galerias, público que nos acompanha pela TV
Assembléia, inicio meu pronunciamento comungando com as
manifestações dos nobres Deputados Carlin Moura e Padre João, que
revelaram a tragédia, a ausência do Estado.

Gostaria de falar não exclusivamente do Estado de Minas Gerais,
mas do Estado brasileiro, nas suas três instâncias.

Deputado Padre João, V. Exa. sabe muito bem que fui Prefeito de
Paracatu e, como tal, tive de lidar - e todos os Prefeitos lidam -
cotidianamente com o problema crescente da violência em nossas
comunidades.

Talvez pior do que a tragédia aqui já citada, os nossos jovens estão
sendo assassinados diariamente, numa proporção crescente.
Infelizmente, isso não está acontecendo só na minha cidade e região,
mas também em toda Minas Gerais e no Brasil. Os assassinatos de
jovens pobres, marginalizados e excluídos vêm provocando uma
defasagem populacional, o que tem feito com que a população
feminina cresça, numericamente, acima da população masculina, em
função de tantas e tantas mortes de jovens pobres deste país.

Estou vendo aqui o nobre Deputado João Leite e me lembrando da
minha passagem pelo outro mandato, em que atuava junto ao
Deputado na Comissão de Meio Ambiente. Já nessa ocasião, 1995,
visitávamos os presídios, as delegacias, as cadeias públicas de Minas
Gerais, e podíamos constatar a mesma situação grave de hoje, que é
apontada como a causa central de tragédias dessa natureza ou de
outras menores.

Portanto, gostaria de dizer não exclusivamente da incompetência, e,
sim, da impotência do Estado, não só do Estado brasileiro, mas dos
Estados nacionais, como ainda estão organizados, mundo afora, para
resolver problemas dessa dimensão e de outras tantas que dizem
respeito ao bem-estar social.

Mudando um pouco de assunto, muitos de nós ainda estamos na
cantilena, em defesa do Estado mínimo, sem perceber que, no
primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, a defesa
do “Estado do bem-estar social” continua muito presente na atuação
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efetiva dos Estados daqueles países e continentes.
Entre nós, as críticas sempre aparecem mediante as tragédias, mas

as ações, fundamentadas no discurso do Estado mínimo, continuam
presentes entre a maioria das nossas lideranças, infelizmente.

Também gostaria de tratar de uma pauta positiva, relacionada ao
tema da violência e da falta de oportunidade para a nossa juventude,
mas, antes de abordar essa política pública do governo federal, que
vai em direção contrária a isso, isto é, oferecendo alternativas e
oportunidades, também gostaria de falar de uma experiência menor,
doméstica, que revela que, quando há vontade política, determinação
e compromisso cidadão, é possível orientar ações em outras direções.

Invariavelmente, a sociedade civil brasileira, por meio de suas
organizações, hoje denominadas o terceiro setor, vem assumindo
para si parcela substantiva da responsabilidade que deveria ser do
Estado, cobrindo os vazios, os vácuos deixados pelo Estado brasileiro
e promovendo ações meritórias, em grande medida.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho a grata satisfação de
comunicar a esta Casa que, no dia 2 deste mês, a TV Escola, do
Ministério da Educação, exibiu para todo o Brasil amplo documentário
destacando o trabalho desenvolvido pela Escola Estadual Delano
Brochado Adjuto, da minha querida Paracatu, no Noroeste de Minas.
O documentário, com o título “A história da escola e do afeto” e
duração de 40 minutos, foi veiculado em três horários diferentes,
dando ênfase ao esforço do educandário para, por meio de projetos
que extrapolam a educação convencional, combater a violência,
resgatar a harmonia social e escolar, disseminar a cultura, qualificar
para o trabalho e incentivar a cidadania.

Apenas 15 escolas de todo o Brasil foram selecionadas para este
tipo de abordagem pelo Ministério da Educação, duas delas de Minas
Gerais: uma de Muzambinho, no Sul do Estado, e a Escola Estadual
Delano Brochado Adjuto, que se localiza na área periférica de
Paracatu, onde milhares de jovens, crianças e familiares vivem uma
constante situação de risco. O esforço e a dedicação em prol da
inserção social dos seus alunos, na avaliação do MEC, é uma
experiência que todo o Brasil deve conhecer e que efetivamente teve
oportunidade de conhecer no dia 2 de agosto último.
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Esse trabalho vem sendo feito por meio de programas estaduais,
como Educação Afetivo-Sexual, Escolas-Referência e Educação
Cooperativista, além de projetos próprios como Música Popular
Brasileira, Ambiente Conservado, Homem Educado, Novos Rumos a
Paracatu e Resgate do Aluno Ausente e do Presente Ausente. Entre
outros, merecem destaque especial o projeto Adolescendo Passo a
Passo, uma rica e produtiva experiência desenvolvida em parceria
com a Unimed; e a efetiva participação do projeto Crescer, executado
pela Prefeitura Municipal, que fez com que alunos conquistassem
vagas no mercado de trabalho.

O Bairro Paracatuzinho, no qual a escola está inserida, é uma área
carente que possui cerca de um quarto da população urbana de
Paracatu. Ali, jovens e crianças à beira da evasão escolar e da opção
pela delinqüência infanto-juvenil, tão comuns no meio, têm sido
resgatados ou desviados dos perigosos caminhos que constituem a
negação da vida e colocados nas trilhas que levam a um futuro
decente. Claro que nem de longe isso é a solução completa para uma
gama de problemas sociais da maior gravidade. Mas já é uma
excelente ajuda.

Cala fundo no peito de cada paracatuense o fato de uma instituição
da cidade ser destaque na área da educação. Sim, porque o apreço e
a predileção pelas coisas da cultura são um marco na história do
nosso povo. A cidade começou a ser povoada em meados do século
XVII pelos bandeirantes Felisberto Caldeira Brant e José Rodrigues
Fróis. Nasceu sob o signo do ouro, produziu e ainda produz muitas
toneladas do rico metal. Sua agropecuária de ponta é destaque no
cenário socioeconômico de Minas Gerais. Mas o traço mais marcante
da nossa gente é essa ligação histórica com as coisas da educação e
da cultura. Tanto é que, já em 1821, quando os norte-americanos
dizimavam nações indígenas inteiras no processo de conquista do
Velho Oeste, Paracatu se preocupava com as coisas do saber,
chegando a conseguir, por meio de decreto régio, a criação das
cadeiras de Retórica e Filosofia, correspondentes ao ensino superior
da atualidade.

O destaque conferido à Escola Estadual Delano Brochado pelo
Ministério da Educação traz em seu bojo também um aspecto
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alentador. Ele vem demonstrar que, apesar de todas as falhas, dos
salários injustos pagos aos educadores, de todas as dificuldades que
a educação pública brasileira enfrenta, sempre é possível fazer
alguma coisa a mais quando se quer. Por isso, cumprimentamos a
diretoria, os professores, os funcionários e a comunidade escolar do
Bairro Paracatuzinho por essa vitória que, com a graça de Deus,
haverá de ser apenas mais uma no processo de transformação para
melhorar a vida de milhares de jovens e crianças.

E solicito à Mesa que expeça à Secretaria de Educação, à 26ª
Superintendência Regional de Ensino e à diretoria da escola ofícios
cumprimentando a todos por essa vitória que engrandece a educação
de Minas Gerais.

Queria ainda, Sr. Presidente, Srs. Deputados, trazer ao
conhecimento de todos que hoje, pela manhã, a partir das 10 horas,
aconteceu, no Palácio das Artes, o lançamento da Teia 2007, com o
lema “Tudo de todos”, que será realizada entre os dias 7 e 11 de
novembro nesta Capital. A Teia é o encontro dos pontos de cultura do
Programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura. Esse será o segundo
evento dessa natureza - o primeiro aconteceu no ano passado -, e a
proposta da Teia 2007 é exatamente a de formular ou aprimorar as
propostas de políticas públicas desenvolvidas para a juventude, como
eu disse, nobre Deputado Padre João, fazendo contraponto a essa
situação já abordada aqui do desastre em relação aos muitos
presidiários assassinados. Entendemos que é por meio de programas
como o Cultura Viva, que abre oportunidades para que os nossos
jovens possam evoluir e desenvolver seus dons, habilidades, talentos,
aptidões e competências profissionais, que vamos oferecer
alternativas efetivas para a nossa juventude.

Hoje o Programa Cultura Viva já tem, atuando no Brasil, 680 pontos
de cultura. Em Minas Gerais, temos em torno de 50, que atuam com
comunidades tradicionais, como quilombolas, afrodescendentes e
indígenas, com comunidades de Folia de Reis e Folia do Divino, com
grupos de capoeira e de música de rua, enfim, grupos que retratam
toda essa diversidade e beleza das culturas mineira e brasileira.

Hoje, com a presença do Ministro Gilberto Gil; do Vice-Governador
Anastasia; do Prefeito Pimentel, de Belo Horizonte; do Célio Turino,
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que coordena todos esses programas no Ministério da Cultura; e do
Juca, Secretário Executivo desse Ministério; foi lançada a segunda
Teia, de que Belo Horizonte será sede em novembro. Tenho a certeza
de que esse momento será rico e aberto a toda a comunidade
brasileira, e, particularmente, à mineira. Será um grande encontro, que
poderá não só socializar os esforços e avanços promovidos pelo
Ministério da Cultura durante o governo Lula, mas também enriquecer
esse esforço e esse trabalho, na medida em que vai promover o
intercâmbio entre todas essas experiências e, mais que isso, apontar
para o aperfeiçoamento desse conjunto de iniciativas que precisamos
reconhecer e louvar. É nessa linha que vamos conseguir oferecer
alternativas para a nossa juventude, para que ela não seja mais
excluída, marginalizada e assassinada, como vem sendo até agora,
dentro ou fora dos presídios. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Obrigado,
Deputado Almir Paraca. A Presidência solicita ao ilustre Deputado que
formalize junto à Mesa os requerimentos formulados, para apreciação.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, quero, inicialmente,
compartilhar das manifestações aqui emitidas pelos Deputados Almir
Paraca, Célio Moreira e Padre João, externando nossa solidariedade
às famílias dessas pessoas, seres humanos, que, em condições
absolutamente terríveis, tiveram precocemente suas vidas
interrompidas. Solidarizamo-nos também com aquelas famílias, que,
durante tantos minutos, tantas horas, viveram momentos de angústia
e incerteza face ao exagerado número de pessoas que, infelizmente,
ainda superlotam as cadeias, os presídios e as unidades de nosso
sistema de segurança pública.

Não tratarei aqui desse assunto, até porque, com muita pertinência,
ele já foi objeto de pronunciamentos anteriores. Quero apenas dizer
que, neste ano, a Assembléia, ao analisar principalmente a Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2008 e as prioridades do Plano
Plurianual de Ação Governamental, deverá transformar essa
solidariedade, essa preocupação, em gestos concretos de
apresentação de propostas, como já o fez nas várias audiências
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públicas. Como bem mencionou o Deputado Padre João, na situação
em questão a Assembléia fez a sua parte.

Sr. Presidente, venho aqui registrar, como cidadão, como militante
político e como Deputado do PT, uma importante data para todos nós,
mineiros e brasileiros. Hoje, dia 28/8/2007, comemoramos 24 anos de
fundação da Central Única dos Trabalhadores, a nossa querida CUT.

A CUT é hoje a maior central sindical da América Latina. São 3.489
entidades filiadas. E, falando da CUT, adentra ao Plenário nosso
querido Deputado Federal Gilmar Machado, também militante
histórico, que muito honra Minas Gerais no Congresso e na Comissão
do Orçamento.

A CUT, que hoje faz aniversário de 24 anos, representa mais de 22
milhões de trabalhadores do campo e da cidade em nosso país. Essa
Central inverteu toda uma estrutura de organização sindical imposta
pela ditadura militar, que interveio em mais de 1.300 sindicatos nesse
período sombrio da história brasileira, o que significou a articulação e
a organização de um novo sindicalismo: um sindicalismo autêntico,
que rompeu com uma estrutura arcaica, corporativa e autoritária; um
sindicalismo que correspondeu a um novo momento político e também
econômico de modernização nas relações de trabalho no Brasil; e um
sindicalismo com uma estrutura sindical desatrelada do patronato e
também dos partidos políticos.

A CUT sempre afirmou a sua autonomia, e essa é uma
característica importante da esquerda brasileira, diferentemente de
outras experiências internacionais. No Brasil, tivemos a afirmação de
partidos políticos de esquerda, sem abrir mão de movimentos sociais
fortes e autônomos. Ou seja, os movimentos sociais no Brasil têm
uma lógica própria e organizada de defesa de causas e bandeiras,
com sentimentos mais próximos da realidade do povo brasileiro, sem
ser simplesmente uma correia de transmissão de ideologia ou de
convicções partidárias.

Portanto, quando chegamos hoje ao aniversário de 24 anos da CUT,
temos de continuar a fortalecer essa importante central sindical.

Neste momento, da tribuna desta Casa, gostaria de, em nome do
companheiro Lúcio Célio Guterres, atual Presidente, parabenizar
todos aqueles que constróem e ajudam essa bonita história da CUT.
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Nosso amigo Lúcio, que entre tantas lutas, batalhas vividas e tantos
desafios nos últimos tempos, ainda enfrenta um desafio - talvez o
mais importante da sua vida -: a defesa da sua integridade como ser
humano, a sua luta contra a doença e pelo restabelecimento das suas
perfeitas condições de saúde. O companheiro Lúcio é um exemplo
vivo de força, de garra, que inspira e inspirou tantos na afirmação
dessa Central Única dos Trabalhadores.

Assim, quero aderir e divulgar desta tribuna a campanha que hoje a
CUT, em seu aniversário, está reforçando, celebrando em prol de
doação de medula, sangue, córnea, coração e tecidos. Quem sabe, se
essa campanha já tivesse sido exitosa, poderia estar facilitando um
pouco mais não só essa batalha existencial do companheiro Lúcio
Guterres, mas também de tantos brasileiros que necessitam da ajuda
de outro ser humano.

O Deputado Padre João (em aparte) - Deputado André Quintão,
grande companheiro, gostaria de parabenizá-lo pelo pronunciamento,
que reconhece a importância da CUT na política, na garantia de
direitos trabalhistas, de avanço na legislação, que tanto contribuiu.

Gostaria também de expressar o nosso carinho pelo companheiro
Lúcio Guterres. Na semana passada, conversei com ele, que estava
no leito de um hospital em São Paulo, pois encontra-se em
tratamento. Pediu-me a nossa oração. Há mais de 15 dias, numa
atividade de trabalho, ele começou a passar mal e teve de ir para um
hospital, e verificou que o tratamento dispensado a ele era
inadequado. Somente agora ele começa a melhorar. Portanto, peço a
todos uma corrente de oração pela recuperação desse valoroso
companheiro Lúcio Guterres, para que, o quanto antes, retome as
atividades. Parabéns pela importante lembrança.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado Padre João.
Estendo também esses cumprimentos aos ex-Presidentes da CUT-
MG: Fernando Cabral, primeiro Presidente, nosso companheiro da
antiga União dos Trabalhadores do Ensino - UTE -, hoje Sind-UTE; ao
João Paulo Pires de Vasconcelos, ex-Presidente da CUT, militância
sindical e política muito importante, constituinte nota 10; ao Carlos
Campos, sindicalista aguerrido da nossa CUT; ao companheiro Carlos
Calazans; ao Paulo César Funghi; e ao José Antônio de Lacerda,
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Jota, atual Vice-Presidente da CUT-MG. Todos esses companheiros,
que já tiveram essa responsabilidade de comandar a CUT, e hoje o
nosso companheiro Lúcio Guterres merecem todo o nosso respeito.

E, muito associados à história da CUT, comemoramos também,
neste mês de agosto, 20 anos da Escola Sindical Sete de Outubro,
que resulta de uma parceria do sindicalismo italiano, a CISSL, com a
estrutura sindical revolucionária engendrada pela CUT e diversos
sindicatos combativos. Nesta semana a escola realiza um importante
seminário interno e externo sobre políticas sociais e direitos
trabalhistas.

Tivemos a oportunidade de encontrar pela manhã com o Secretário-
Geral da Presidência, Ministro Luiz Dulci, que já foi coordenador da
Escola Sindical Sete de Outubro. Esse nome nos remete ao massacre
de Ipatinga, uma das páginas mais tristes do movimento dos
trabalhadores: alguns deles foram barbaramente exterminados pela
mão insana dos patrões, em um período de triste lembrança para
todos nós.

A Escola Sindical Sete de Outubro, que tem nesse seminário a
presença dos Ministros Luiz Dulci e Patrus Ananias, entre outras
autoridades, significa e significou um novo sentido do
internacionalismo sindical, uma nova forma de cooperação entre os
trabalhadores da Europa e da América Latina. A escola sindical teve,
já na sua gênese, uma grande cooperação técnica e financeira, não
da estrutura superior do sindicalismo italiano, mas da base dos
metalúrgicos de toda a Itália - do norte, do centro e até do sul -, ou
seja, os trabalhadores italianos contribuíram voluntariamente para
fortalecer uma entidade voltada para a elevação da formação política
dos quadros dirigentes do movimento sindical brasileiro e também da
base, enfim, dos trabalhadores de maneira geral. Inúmeros
sindicalistas tiveram oportunidade de passar pela Escola Sindical Sete
de Outubro, que ampliou sua missão. Hoje, no coração do Barreiro, na
região industrial da Grande BH, em um processo permanente de
interação com a comunidade, ela conseguiu transformar-se em
referência de formação para trabalhadores do campo e da cidade,
para as lideranças e quadros intermediários do movimento sindical.
Além disso, ela sedia tantos eventos e encontros formativos do que há



970

de melhor nos movimentos sociais em nosso país.
Portanto, hoje, ao lembrar, desta tribuna, os 24 anos da CUT e ao

cumprimentar a Escola Sindical Sete de Outubro, na pessoa da Rita,
que hoje a coordena, pelos seus 20 anos de existência, deixamos aqui
o nosso fraterno abraço ao companheiro Lúcio Célio Guterres.
Reiteramos a frase da carta que ele encaminhou a todos nós, uma
citação de Fernando Pessoa: “Tudo vale a pena se a alma não é
pequena”. E foi a alma grande de tantos brasileiros - e muitos,
infelizmente, já não estão entre nós - que possibilitou erigir no Brasil
um sindicalismo autêntico, que honra o trabalhador brasileiro por meio
da CUT. Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

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

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Cesar - Caro Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas. Vou usar esta tribuna para trazer uma informação já
divulgada na semana passada pela imprensa sobre o Decreto nº
44.035, de 2005, que entrou em vigor no dia 2 de agosto do corrente.
Esse decreto proibia os ônibus com mais de 15 anos de transitar
transportando passageiros, alunos para as escolas, pelo Estado de
Minas Gerais. Fomos procurados pelo Presidente do Sindicato dos
Transportes Fretados. Fizemos uma movimentação, fomos ao
Secretário Danilo de Castro e ao Vice-Governador levando uma série
de reivindicações, mostrando como esse documento estava
comprometendo o transporte fretado de turismo em Minas Gerais, as
empresas, até em nossa cidade de Nova Serrana, onde mais de 40
ônibus pararam de transportar empregados de empresas.O
Governador foi sensível às nossas reivindicações, vendo que
realmente estava prejudicando uma grande massa de trabalhadores e
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de estudantes em Minas Gerais. Esse transporte conta hoje com mais
de 15 mil ônibus no Estado. Com esse decreto, 4.700 ônibus pararam
de transitar e, até o final do ano, quase 8 mil iriam parar de trabalhar.
Seriam, no mínimo, 8 mil trabalhadores desempregados. O
Governador, sensível a isso, alterou esse decreto com o Decreto nº
44.604, de 22/8/2007, prorrogando o prazo até 31/12/2008 e
aumentando o tempo de permanência dos ônibus nas ruas de 15 para
25 anos. Por isso, queremos agradecer ao nosso Secretário Danilo de
Castro, que nos atendeu e à nossa Comissão, por intermédio do
Presidente da Comissão, Deputado Gustavo Valadares, do Presidente
do sindicato e de alguns proprietários de empresas, levando nossa
reivindicação ao Governador. O Governador, sensível, declarou que já
está em vigor esse novo decreto autorizando a permanência dos
ônibus. Agora queremos trazer esse debate para a Assembléia,
porque esse decreto finda no dia 31/12/2008. Antes disso, queremos
acertar o que é melhor para o povo e para as empresas
transportadoras. É essa a minha palavra, Sr. Presidente. Muito
obrigado.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 2º do art. 3º da

Resolução nº 5.207, de 10/12/2002, e tendo em vista as indicações
dos Líderes partidários, vai designar os membros da Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar. Pelo BSD: efetivos - Deputados Luiz
Humberto e Sebastião Costa; suplentes - Deputados Fahim Sawan e
Dalmo Ribeiro Silva; pelo PT: efetivo - Deputado Padre João; suplente
- Deputado Durval Ângelo; pelo PMDB: efetivo - Deputado Gilberto
Abramo; suplente - Deputado Antônio Júlio; pelo DEM: efetivo -
Deputado Gustavo Valadares; suplente - Deputado Elmiro
Nascimento; pelo PDT: efetivo - Deputado Sebastião Helvécio;
suplente - Deputado Carlos Pimenta; pelo PP: efetivo - Deputado Gil
Pereira; suplente - Deputado Dimas Fabiano. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 17.670,
que altera a Lei nº 13.188, de 20/1/1999, que dispõe sobre a proteção,
o auxílio e a assistência às vítimas de violência no Estado e dá outras
providências. Pelo BSD: efetivos - Deputados Fahim Sawan e
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Lafayette de Andrada; suplentes - Deputados Domingos Sávio e Fábio
Avelar; pelo PMDB: efetivo - Deputado Gilberto Abramo; suplente -
Deputado Adalclever Lopes; pelo PT: efetivo - Deputado Durval
Ângelo; suplente - Deputado Padre João; pelo DEM: efetivo -
Deputada Maria Lúcia Mendonça; suplente - Deputado Delvito Alves.
Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 17.795, que
acrescenta dispositivo ao art. 3º da Lei nº 13.803, de 27/2/2000, que
dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da
arrecadação de ICMS pertencente aos Municípios. Pelo BSD: efetivos
- Deputados Célio Moreira e Ademir Lucas; suplentes - Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Mauri Torres; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Getúlio Neiva; suplente - Deputado Adalclever Lopes; pelo PT: efetivo
- Deputado Weliton Prado; suplente - Deputado Paulo Guedes; pelo
DEM: efetivo - Deputado Gustavo Valadares; suplente - Deputado
Leonardo Moreira. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 17.796, que
acrescenta o art. 5º à Lei nº 15.432, de 31/1/2005, que institui o
sistema de comunicação e cadastro de pessoas desaparecidas. Pelo
BSD: efetivos - Deputados João Leite e Célio Moreira; suplentes -
Deputados Domingos Sávio e Fábio Avelar; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Gilberto Abramo; suplente - Deputado Adalclever Lopes;
pelo PT: efetivo - Deputado Durval Ângelo; suplente - Deputado Padre
João; pelo PV: efetivo - Deputado Inácio Franco; suplente - Deputada
Rosângela Reis. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado,
do Nome do Dr. Cláudio Chaves Beato Filho para Compor o Conselho
de Defesa Social. Pelo BSD: efetivos - Deputados Fahim Sawan e
Ronaldo Magalhães; suplentes - Deputados Arlen Santiago e Bráulio
Braz; pelo PMDB: efetivo - Deputado Getúlio Neiva; suplente -
Deputado Adalclever Lopes; pelo PT: efetivo - Deputado Durval
Ângelo; suplente - Deputado Paulo Guedes; pelo DEM: efetivo -
Deputado Leonardo Moreira; suplente - Deputado Gustavo Valadares.
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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 1.026 a 1.028/2007, da Comissão de Meio
Ambiente, 1.029/2007, da Comissão de Política Agropecuária,
1.030/2007, da Comissão de Segurança Pública, e 1.031/2007, 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 Meio
Ambiente - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 22/8/2007, dos
Projetos de Lei nºs 1.295/2007, do Deputado Fábio Avelar,
1.351/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 1.375/2007, do
Deputado Padre João, e dos Requerimentos nºs 906/2007, da
Comissão de Política Agropecuária, 915/2007, do Deputado Deiró
Marra, 950/2007, do Deputado Wander Borges, e 976/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Turismo - aprovação, na 14ª
Reunião Ordinária, em 22/8/2007, do Requerimento nº 900/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Assuntos Municipais - aprovação,
na 17ª Reunião Ordinária, em 22/8/2007, dos Requerimentos nºs
931/2007, do Deputado Gustavo Valadares, 960/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e 968/2007, do Deputado Weliton Prado; do
Trabalho - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 22/8/2007, dos
Projetos de Lei nºs 259/2007, do Deputado Mauri Torres, 908/2007,
do Deputado Célio Moreira, 1.278/2007, do Deputado Ademir Lucas,
1.279/2007, do Deputado Chico Uejo, 1.281/2007, do Deputado Fahim
Sawan, 1.291/2007, do Deputado Padre João, 1.294/2007, do
Deputado Antônio Carlos Arantes, 1.296/2007, do Deputado Getúlio
Neiva, 1.302/2007, do Deputado Jayro Lessa, 1.320 e 1.321/2007, do
Deputado André Quintão, 1.326/2007, do Deputado Lafayette de
Andrada, 1.330/2007, do Deputado Zezé Perrella, e dos
Requerimentos nºs 922/2007, do Deputado Jayro Lessa, 952/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 977 e 979/2007, do Deputado Gustavo
Valadares; de Política Agropecuária - aprovação, na 20ª Reunião
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Ordinária, em 23/8/2007, do Projeto de Lei nº 1.325/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado
Luiz Humberto Carneiro - indicando o Deputado Ademir Lucas para
membro efetivo da Comissão de Assuntos Municipais, na vaga do
Deputado Neider Moreira (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Educação,

solicitando à Fundação Mineira de Educação e Cultura - Fumec -
cópia do relatório da auditoria realizada nessa instituição pela
empresa Ernest Young, no ano de 2006. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente e Deputados, gostaríamos
de trazer a V. Exas. uma manifestação que trata do Ipsemg. (- Lê:)

“A previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais foi criada
pelo Decreto Estadual nº 6.600, de 9/5/24, e passou a denominar-se
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg - por meio do Decreto-Lei nº 1.416, de 24/11/45.

Desde a sua criação, o Ipsemg sempre teve por finalidade amparar
o servidor público estadual e seus dependentes, concedendo pecúlio
e pensão à família do contribuinte falecido, aposentadoria por
invalidez, auxílio-funeral, empréstimos em dinheiro, empréstimos
hipotecários, bem como estabelecer farmácias para fornecimento aos
contribuintes e prestar-lhes assistência médica, cirúrgica, hospitalar e
dentária.

Quando da edição do Decreto-Lei nº 1.416/45, ficou estipulado que
os contribuintes do Instituto teriam acesso aos serviços de assistência
médica, cirúrgica, dentária e hospitalar, subordinados a uma
regulamentação especial, baixada pelo Conselho Deliberativo do
Ipsemg. Restou estabelecido, ainda, que a autarquia deveria
providenciar a construção de um hospital nesta Capital para seus
contribuintes.
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Assim, por meio da Lei Estadual nº 1.195, de 23/12/54, foi instituída
uma taxa de assistência - art. 57 -, objetivando o custeio da
assistência médico-social; criou-se, então, o desconto compulsório de
2% sobre o estipêndio de contribuição, além da contribuição de 50%
do total arrecadado, por parte da entidade empregadora. Na
oportunidade, ficou determinado, ainda, que 20% do produto das
contribuições obrigatórias e facultativas seriam empregados na
construção ou aquisição de prédios destinados a hospitais e postos de
assistência.

Observa-se que, desde a década de 40, muito antes da
promulgação da Constituição Cidadã, que previu os princípios
informadores e as regras de competências no tocante à proteção da
saúde pública, o Ipsemg já se preocupava com o bem-estar da
sociedade, notadamente de seus contribuintes, na condição de
servidores públicos estaduais.

O Instituto não se preocupava, exclusivamente, em garantir os
benefícios previdenciários de seus contribuintes; sua atuação sempre
se pautou pela defesa da justiça social, prevendo regras de proteção
social e atendimento à saúde dos servidores públicos e suas famílias.

Mesmo durante os anos negros da ditadura, nos quais a democracia
foi asfixiada com a supressão total dos direitos individuais dos
cidadãos, o Ipsemg continuou a garantir aos servidores do Estado de
Minas Gerais - sobretudo àqueles de baixa renda, que nunca tiveram
condições financeiras para arcar com o pagamento de planos de
saúde privados - o acesso à assistência, à saúde de qualidade,
objetivando reduzir a pobreza e a marginalização social, promovendo,
assim, a dignidade da pessoa humana.

É sabido de todos que o direito à vida e à saúde, entre outros,
aparece como conseqüência imediata da consagração da dignidade
da pessoa humana como fundamento da República Federativa do
Brasil. Esse fundamento afasta a idéia de predomínio das concepções
transpessoais de Estado e nação, em detrimento da liberdade
individual.

Como destaca o renomado constitucionalista José Afonso da Silva,
“a saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, que a
deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à
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redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde
rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso
às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam. As
ações e serviços de saúde são de relevância pública, por isso ficam
inteiramente sujeitos à regulamentação, fiscalização e controle do
poder público, nos termos da lei, a quem cabe executá-los
diretamente ou por terceiros, pessoas físicas ou jurídicas de direito
privado. Se a Constituição atribuiu ao poder público o controle das
ações e serviços de saúde, significa que sobre tais ações e serviços
tem ele integral poder de dominação, que é o sentido do termo
controle, mormente quando aparece ao lado da palavra fiscalização”.

Dessa forma, qualquer iniciativa que contrarie as normas que regem
a saúde pública deve ser, veementemente, repelida, porque fere ela
um direito fundamental da pessoa humana.

Pois bem, já nos derradeiros anos da ditadura militar, restou editada
a Lei nº 9.380, de 18/12/86, que, ao regulamentar a assistência
previdenciária dos contribuintes do Ipsemg, bem como a assistência
médica, hospitalar, farmacêutica, odontológica e complementar a seus
beneficiários, unificou a contribuição previdenciária no importe de 8%
incidente sobre o estipêndio de contribuição do servidor, até o limite
de 20 vezes o vencimento mínimo estadual, acrescida de 4,8%
incidente sobre a parcela que exceder o limite acima referido,
porcentagem esta destinada exclusivamente ao pagamento de
pensão.

No art. 34 da Lei nº 9.380, de 1986, ficou estabelecido que o Ipsemg
poderia despender com assistência médica, hospitalar, odontológica,
farmacêutica e complementar, importância não superior a 40% da
contribuição  previdenciária  prevista  na alínea “a” do inciso I do art.
24 - referente ao importe de 8% -, acrescida da respectiva
contribuição da entidade empregadora.

Esse artigo teve sua redação determinada pela Lei nº 13.455, de
12/1/2000. Observa-se que as reformas legislativas no sistema
previdenciário dos servidores públicos estaduais preservaram os
objetivos finalísticos do Ipsemg, que sempre pautou sua atuação na
consagração do direito do cidadão, notadamente do servidor público
estadual à saúde, garantido mediante políticas sociais e econômicas
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que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da Constituição da
República.

Ocorre que, após a edição da Lei nº 9.380, de 1986, o Estado de
Minas Gerais passou a atrasar os repasses das contribuições ao
Ipsemg, o que desencadeou graves problemas estruturais na
autarquia, sobretudo no que tange ao pagamento das pensões
previdenciárias, aos beneficiários dos segurados e à qualidade dos
serviços médico-hospitalares, odontológicos e complementares.

Tanto assim que, em 16/12/98, em conformidade com a Lei nº
12.992, de 30/7/98, o Ipsemg e o Estado de Minas Gerais celebraram
um Termo de Negociação de Dívidas e Outros Pactos Adjetos,
assinado pelo então Presidente do Ipsemg, Sr. José Maria Borges, o
então Secretário de Estado de Fazenda, Sr. João Heraldo Lima, o
então Governador do Estado, Sr. Eduardo Brandão de Azeredo, e o
Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, Sr. Arésio Antônio de
Almeida Dâmaso e Silva.

Por meio do referido termo de negociação, as partes acordaram que
a dívida consolidada do Estado para com o Ipsemg, à época, no valor
total de R$918.129.486,85, seria paga em 357 parcelas mensais,
iguais e consecutivas, vencendo todo dia 30 de cada mês, acrescidas
da taxa de juros de 6% ao ano e corrigidas com base na variação da
Ufir. Todavia, como atestado pela Auditoria-Geral do Estado, no
Relatório de Auditoria nº 1190.3.17.03.014.03, somente as parcelas
de 1 a 7 e parte da parcela 8 foram efetivamente pagas ao Ipsemg.

Importante ressaltar que o mencionado relatório, emitido pela
Auditoria-Geral do Estado - Auge -, refere-se ao levantamento dos
valores de contribuições previdenciárias devidas pelo Tesouro do
Estado ao Ipsemg, em cumprimento ao art. 80 da Lei Complementar
nº 64, de 25/3/2002, que instituiu um novo regime previdenciário no
Estado de Minas Gerais, regulamentado pelo Decreto nº 42.758, de
2002.

Da análise do mencionado relatório, constou o seguinte: que todos
os valores devidos ao Ipsemg pelos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário e pelo Ministério Público, não repassados na época devida,
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foram devidamente apurados e consolidados pela Auditoria-Geral do
Estado - Auge -, com os seus respectivos acréscimos legais,
compreendendo o período de maio de 1985 a março de 2002, por não
terem sido considerados incluídos quando da vigência da Lei nº
12.992, de 30/7/98; que, do total geral apurado, no importe de
R$1.688.899.793,48, será quitado, no registro da Secretaria de
Fazenda de Minas Gerais, por meio da Contadoria-Geral, o valor
correspondente a 60% do total da dívida, ou seja,
R$1.015.652.993,76, nos termos do art. 80 da Lei Complementar nº
64, de 2002; que o restante da dívida, ou seja, R$677.101.995,84,
correspondente aos 40% do total geral, deverá ser parcelado em até
360 vezes, na forma do regulamento, conforme parágrafo único do art.
80 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.

Imperioso frisar também que a Lei Complementar nº 64, de 2002,
que quitou 60% da dívida do Tesouro do Estado para com o Ipsemg,
determinando o parcelamento dos 40% restantes, foi discutida e
aprovada por esta Casa Legislativa antes mesmo de se saber o
montante total da dívida, valor este que somente veio a se conhecer
após a conclusão do relatório da Auditoria-Geral do Estado.

Do total geral, 60% da dívida foi quitada, encontrando-se em aberto
o montante de R$677.101.995,84, referente aos 40% restantes.

Na verdade, esses 40% do total geral da dívida referem-se à
percentagem das contribuições previdenciárias arrecadadas que
deveriam ter sido despendidas com assistência médica, hospitalar,
odontológica, farmacêutica e complementar aos segurados do
Instituto, nos termos do art. 34, da Lei nº 9.380, de 18/12/86, que
assim dispõe: “O Ipsemg não poderá despender com assistência
médica, hospitalar, odontológica, farmacêutica e complementar,
excluída a natureza jurídica, importância superior a 40% do montante
das contribuições arrecadadas dos segurados e das correspondentes
cotas da entidade empregadora”.

É sabido de todos que os parcos recursos repassados ao Ipsemg
pelo Estado têm prejudicado, sobremaneira, a prestação de serviços e
produtos prestados pelo Instituto, notadamente aqueles referentes à
assistência médica, hospitalar e ambulatorial.

Essa realidade foi constatada por Comissões Parlamentares de
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Inquérito - CPIs - instauradas pela Assembléia Legislativa,
oportunidade em que usuários, médicos e sobretudo associações
representativas da classe dos servidores públicos estaduais
denunciaram a queda na qualidade dos serviços, conforme restou
provado nos autos da ação civil pública por atos de improbidade
administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais face ao Estado de Minas Gerais, João Heraldo de Lima e José
Maria Borges, Processo nº 024.98.149.055-0, em curso perante a 4ª
Vara de Fazenda Pública desta Comarca.

Ainda nos autos do mencionado processo, foi acostada a perícia de
onde se extrai a triste realidade fática dos serviços prestados pela
autarquia a seus segurados.

Às fls. 2.255 daqueles autos, consta termo de depoimento de
testemunha colhido em 24/9/2003, cujas palavras são do Sr. João
Diniz Pinto Júnior, Presidente do Ipsemg, no período de janeiro de
1999 a dezembro de 2002, que assim se manifestou: “Que, durante o
período de 1995 a 1998, poucos médicos e dentistas do interior
passaram a atender servidores públicos, levando os servidores a
serem vítimas de seguros e associações intermediárias dessas
seguradoras de saúde. Na Capital, houve diminuição de número de
leitos, diminuição de número de consultas, adiamento de cirurgias,
filas de mais de três anos para tratamento odontológico, atraso no
pagamento de benefícios e desabastecimento nas farmácias”.

Não obstante ao testemunho dado, observa-se que nem mesmo o
próprio Presidente do Instituto à época buscou diligenciar-se no intuito
de tomar as providências cabíveis a fim de cobrar o pagamento da
dívida para com a autarquia, que “agonizava”, e ainda padece, diante
do descaso do governo estadual.

Enfim, cabe dizer que a assistência dada pelo Ipsemg encontra-se
terrivelmente prejudicada, ferindo frontalmente o art. 22 da Lei n°
8.078, de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor -, que
estabelece que os órgäos públicos, por si ou suas empresas
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Da mesma forma, além de não observar expressa determinação da



980

Carta Magna, o Estado tem desrespeitado, direta e frontalmente, o art.
34 da Lei nº 9.380, de 1986, e o art. 85 da Lei Complementar nº 64,
que estabelecem acerca do dever do Ipsemg em prestar assistência
médica, hospitalar, odontológica, social, farmacêutica e complementar
aos servidores públicos e seus dependentes. Dessa feita, o Estado de
Minas Gerais, ao desrespeitar as normas jurídicas atinentes à
espécie, deixando de repassar ao Ipsemg as contribuições
previdenciárias dos segurados, tem a desarrazoada atitude de
prejudicar a autarquia estadual no desempenho de suas tarefas,
sobretudo no que tange à prestação dos serviços médico-hospitalares.

Frisa-se que, pagando sua dívida para com o Ipsemg, o Estado não
estará fazendo nada mais que sua obrigação. Ressalta-se ainda,
ilustres parlamentares, que a estipulação de alíquota própria, no
importe de 3,2% para custeio dos serviços de assistência médica,
hospitalar, odontológica, social, farmacêutica e complementar,
determinada no §1° do art. 85 da Lei Complementar n º 64, acarretará
conseqüências drásticas ao Ipsemg, caso o voto do Ministro Eros
Grau, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.106/MG,
seja acompanhado dos demais pares. O Ministro relator entendeu
pela declaração de inconstitucionalidade do vocábulo
“compulsoriamente”, contido no § 4º do art. 85 da Lei Complementar

n°64, na redação original, e no § 5 º do referido artigo, com a redação
dada pela Lei Complementar n° 70, de 2003, sob o ar gumento de que
considerou violado o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, na
medida em que foi instituída contribuição compulsória em relação à
saúde, área excluída da atuação da seguridade social pelo
constituinte. Em outras palavras, estará o Instituto em situação
periclitante se, no julgamento final da Adin, a contribuição em favor da
saúde for considerada facultativa, diante da existência da dívida
milionária que o Estado mantém com o referido Instituto.

Oportuno ressaltar também que a não-compulsoriedade da
contribuição para a saúde deflagrará o esfacelamento do princípio do
pacto de solidariedade que sempre norteou a atuação do Ipsemg,
desde a sua criação, na década de 20.

Desta feita, se a Adin for julgada procedente, e caso a dívida do
Tesouro do Estado para com o Instituto não for paga, todo o complexo
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ambulatorial e hospitalar do Ipsemg estará fadado ao fechamento,
pois a ausência de repasse de valores durante todos estes anos
acarretou um processo, talvez irreversível, de falência dos serviços
prestados pela autarquia a seus segurados e pensionistas.

Frisa-se que, ao fixar alíquota específica para o custeio da
assistência à saúde, esta Casa Legislativa, quando da votação do
respectivo projeto de lei, não atentou para o fato de que,
inquestionavelmente, a inconstitucionalidade do §4º do art. 85 da Lei
Complementar nº 64, de 2002, na redação original, e do §5º do
referido art. 85, com a redação dada pela Lei Complementar nº 70, de
2003, seria argüida com fundamento no §1º do art. 149 da
Constituição Federal.

Ressalta-se, ilustres parlamentares, que a Lei nº 9.380, de 1986,
sempre custeou, através do fundo de previdência, a assistência à
saúde dos servidores públicos, mediante contribuição única. A Lei
Complementar nº 64, por sua vez, separou as alíquotas, designando
uma contribuição própria para a saúde, o que acabou por deflagrar o
problema referente à argüição de inconstitucionalidade dessa parcela,
que já está encontrando coro junto ao STF.

Certamente o governo estadual, objetivando terceirizar o sistema de
saúde do Ipsemg, agiu propositalmente, prevendo, no futuro, a opção
dos servidores públicos, sobretudo daqueles de maior poder
aquisitivo, pela não-contribuição para o serviço de assistência à saúde
do Instituto.

Com isso, o maior prejudicado com essa estratégia matreira é o
servidor público estadual de menor poder aquisitivo; esses servidores,
incluindo os da ativa, aposentados e pensionistas, não têm condições
de arcar com o pagamento de um plano de saúde individual, que o
governo estadual pretende implantar no Ipsemg.

Em contrapartida, esse mesmo servidor, que aufere baixos salários,
contribui, da mesma forma que os demais, com a mesma alíquota,
para o sistema previdenciário. O governo garantiu, na Lei
Complementar nº 64, o pagamento mensal de aposentadorias e
pensões vultosas de beneficiários de segurados dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.

Observa-se, portanto, a ausência total de justiça e razoabilidade do
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sistema, que privilegia uns poucos em detrimento da grande maioria,
que necessita, para sua sobrevivência, da assistência médico-
hospitalar e odontológica prestada pelo Ipsemg.

Apenas para ilustrar a gravidade do problema, já foram fechadas
várias agências regionais do Ipsemg no interior. Sr. Presidente, V.
Exa. sabe disso porque a sua região também foi atingida. O Ministério
Público tem atuado buscando salvaguardar os direitos dos usuários,
mas, ainda assim, várias agências foram fechadas.

É preciso dizer que a Ascom-Ipsemg apresentará um abaixo-
assinado com mais de 3 mil assinaturas de servidores, usuários do
Ipsemg, objetivando impedir o fechamento de tais postos e
principalmente o do posto da Gameleira.

Diante de todos esses fatos levantados, há somente um caminho
para se tentar obter uma solução para o gravíssimo quadro instalado
no Ipsemg: esta Casa Legislativa, por meio de seus componentes,
eleitos pelo povo, deverá fazer com que o governo estadual se sente à
mesa com os representantes dos servidores públicos, associações,
sindicatos e outros organismos da sociedade, objetivando buscar uma
solução definitiva para o problema da assistência médico-hospitalar do
Ipsemg, instalada por meio da Lei Complementar nº 64.

Urge que se reabra discussão, com a participação dos servidores e
suas lideranças, para a revisão da Lei Complementar nº 64. Frisa-se
que a rediscussão é necessária em razão dos grandes e constantes
equívocos e prejuízos que essa lei complementar causa aos
servidores públicos estaduais e a seus dependentes, por ter quebrado
o princípio de solidariedade na contribuição para a assistência à
saúde.

Sr. Presidente, vou interromper por aqui e voltar a esta tribuna, na
primeira oportunidade, para concluir esse pronunciamento.

Estamos em negociação com a Presidência desta Casa, para que a
Associação dos Contribuintes do Ascom-Ipsemg faça a entrega de um
abaixo-assinado, com milhares de assinaturas, solicitando a revisão
da Lei Complementar nº 64, e, ainda, um cuidado especial com a
assistência médica para os servidores públicos do Estado de Minas
Gerais, sem prejuízo da discussão que está em curso nesta Casa, no
que diz respeito à garantia do Ipsemg. Juntos à Ascom, queremos
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fazer a discussão e garantir, efetivamente, o atendimento à saúde
pública dos servidores do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - 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
29, 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 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/8/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio,
Neider Moreira, Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nºs 1.424, 1.427, 1.436/2007 (Deputado Gilberto Abramo); 1.430,
1.439, 1.440, 1.444, 1.448 e 1.449/2007 (Deputado Sebastião Costa);
1.425, 1.426, 1.432, 1.441, e 1.447/2007 (Deputado Delvito Alves);
1.429, 1.431 e 1.446/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.422 e
1.435/2007 (Deputado Hely Tarqüínio); 1.428, 1.434, 1.437, 1.438 e
1.443/2007 (Deputado Sargento Rodrigues) e 1.423, 1.433, 1.442 e
1.445/2007 (Deputado Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
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pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 1.412/2007 (relator: Deputado Gilberto
Abramo, em virtude de redistribuição); Projeto de Resolução nº
1.413/2007 e Projeto de Lei nº 1.297/2007 (relator: Deputado Delvito
Alves); 414 e 1.415/2007 ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio). Os Projetos de Lei nºs 104, 730, 1.040,
1.271 e 1.378/2007 são retirados da pauta, atendendo-se,
respectivamente, a requerimento dos Deputados Sargento Rodrigues,
Ana Maria Resende, Neider Moreira, Sebastião Costa e Delvito Alves,
aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela inconstitucionalidade,
ilegalidade e antijuridicidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 575
e 710/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); 940/2007 (relator:
Deputado Sebastião Costa). Os Projetos de Lei nºs 662 e 728/2007
são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Gilberto Abramo, aprovado pela Comissão. O parecer sobre o Projeto
de Lei nº 957/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo respectivo relator, Deputado
Sebastião Costa. São convertidos em diligência à Secretaria de
Estado de Fazenda o Projeto de Lei nº 1.369/2007; à Seplag e à
Prefeitura do Município de Pavão, o Projeto de Lei nº 1.402/2007; à
SEPLAG e à Prefeitura de Nova Era, o Projeto de Lei nº 1.404/2007.
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 que
solicitam sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei
nºs 1.400, 1.401, 1.405, 1.406, 1.409, 1.417 e 1.435/2007 e ao DER, o
Projeto de Lei nº 1.432/07. 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 23/8/2007, às 10 horas, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Dalmo  Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
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NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,
EM 21/8/2007

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Antônio
Carlos Arantes (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por
indicação da Liderança do PSC), 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 a discutir
e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 1.383/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Maria Lúcia
Mendonça, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.336/2007
(relatora: Deputada Gláucia Brandão), que recebeu parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 954 e 966/2007. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos da Deputada Gláucia Brandão (3),
em que solicita seja realizada reunião para debater os instrumentos
jurídicos de proteção e conservação do patrimônio cultural previstos
na Constituição Estadual, bem como as políticas e ações
desenvolvidas pelos órgão estaduais competentes, visando subsidiar
as discussões no âmbito do processo legislativo e a consolidar
informações sobre o tema; em que solicita à Secretaria de Estado de
Governo cópia dos projetos de ocupação dos prédios integrantes do
Projeto "Circuito Cultural Praça da Liberdade" para conhecimento das
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Comissões de Cultura, Educação, Ciência, Tecnologia e Informática e
Participação Popular; e em que solicita sejam encaminhadas aos
Secretários de Cultura e de Educação, ao Gerente-Executivo do
Projeto “Circuito Cultural Praça da Liberdade" e à Diretora do Instituto
Estadual de Educação cópias do relatório elaborado sobre a visita
realizada pelas Comissões de Cultura, Educação e Participação
Popular ao antigo prédio da Secretaria de Educação e do Instituto
Estadual de Educação. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano - Maria Lúcia

Mendonça.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/8/2007
Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e os Deputados Deiró
Marra, Carlin Moura e Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Deiró
Marra, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater a situação dos trabalhadores e
trabalhadoras demitidos pela Fundação Mineira de Educação e
Cultura - Fumec - e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nºs 827 e 1.377/2007, em turno único, e Projetos de Lei nºs 30, 864,
1.160 e 1.324/2007, em 1º turno (Deputado Deiró Marra); 72 e
1.203/2007, em 1º turno, (Deputada Maria Lúcia Mendonça);
821/2007, em turno único (Deputado Carlin Moura); 1.213/2007, em 2º
turno, 1.089/2007, em 1º turno e 1.367/2007, em turno único
(Deputado Vanderlei Jangrossi) e 1.244/2007, em turno único
(Deputada Ana Maria Resende). A Presidência interrompe a 1ª Parte



987

da reunião para ouvir os Srs. Antônio Pereira dos Santos e Audineta
Alves de Carvalho, Professores demitidos pela Fumec; Sebastião
Scaldafer, Professor da Universidade do Estado, e Gilson Reis,
Presidente do Sindicato dos Professores da Rede Particular de
Ensino, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra à Deputada Ana Maria Resende, autora do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários e passa à 3ª Fase da 2ª Parte 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 do Deputado Carlin Moura e da Deputada
Ana Maria Resende, em que solicitam sejam incluídos no rol de
convidados da presente reunião os senhores Sebastião Scaldafer e
Gilson Reis; dos Deputados Deiró Marra, Carlin Moura e Vanderlei
Jangrossi e das Deputadas Ana Maria Resende e Maria Lúcia
Mendonça, em que solicitam realização de audiência pública com
convocados para prestarem esclarecimentos à Comissão de
Educação sobre o tema objeto desta reunião; seja encaminhado ofício
à Fundação Mineira de Educação e Cultura - Fumec -, com vistas a
obtenção de cópia do relatório da auditoria realizada na insituição em
2006, pela empresa "Ernest Young"; realização de audiência pública
para debater a atuação do Conselho Estadual de Educação, no
tocante ao funcionamento do ensino superior privado oferecido pelas
instituições vinculadas ao Sistema Estadual de Educação; e
realização de debate público com o tema "Educação não é
Mercadoria". Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença 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 agosto de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Maria Lúcia Mendonça -

Vanderlei Jangrossi.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

24/8/2007
Às 10h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Inácio

Franco, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Agostinho Patrús Filho. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Inácio Franco, declara aberta a reunião e, nos
termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão
presente. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, temas relacionados ao transporte rodoviário de
cargas e interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Marcelo
Perrupato, Secretário de Política Nacional de Transportes; Vittório
Mediolli, 5º Vice-Presidente da Fetcemg; e Ramon Victor César,
assessor técnico da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, que
são convidados a tomar assento à mesa. É concedida a palavra ao
Deputado Agostinho Patrús Filho, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, o
Presidente passa a palavra aos convidados, para suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Juninho Araújo, Presidente - Djalma Diniz - Maria Lúcia Mendonça.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 843/2007

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 Comunitária
dos Produtores Rurais da Região do Pontal, com sede no Município
de Martinho Campos.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 19/4/2007, vem a
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esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 843/2007 objetiva declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Produtores Rurais da Região do Pontal,
com sede no Município de Martinho Campos.

Os requisitos para que as entidades em funcionamento no Estado
sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da
Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 37 do seu estatuto determina que, em
caso de dissolução da entidade, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, legalmente constituída, sediada no
Município, para ser aplicado nas mesmas finalidades da associação
dissolvida, e o art. 38 preceitua que a entidade não remunerará seus
dirigentes e Conselheiros.

Com o objetivo de corrigir o nome da entidade, de acordo com o art.
1º de seu estatuto, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº
1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 843/2007 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 Associação

Comunitária dos Produtores Rurais de Martinho Campos na Região do
Pontal, com sede no Município de Martinhos Campos.”.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Neider Moreira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 979/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária São
Sebastião do Rio Verde, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 979/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária São Sebastião do Rio Verde.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o art. 22 do estatuto da entidade determina que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere qualificada como organização da sociedade civil
de interesse público e registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social e, com a alteração estatutária ocorrida em 30/5/2007, o art. 24
estabelece que os cargos da diretoria serão exercidos gratuitamente.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 979/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.102/2007
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela tem

por objetivo alterar dispositivo da Lei nº 3.694, de 6/12/65, que declara
de utilidade pública a Associação Asilo de Velhos Santo Antônio, com
sede na cidade de Oliveira.

A proposição foi publicada no diário oficial em 19/5/2007 e, a seguir,
encaminhada ao presente órgão colegiado 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 1.102/2007 pretende alterar o art. 1º da Lei nº

3.694, de 6/12/65, que declara de utilidade pública a Associação Asilo
de Velhos Santo Antônio, com sede na cidade de Oliveira, com o
objetivo de mudar a denominação da entidade para Asilo Santo
Antônio.

Inicialmente, cabe esclarecer que, em reunião ocorrida em 27/10/72,
a diretoria da Associação Asilo de Velhos Santo Antônio oficializou
sua dissolução e a entrega de todo o patrimônio remanescente à
Sociedade São Vicente de Paulo Conselho Particular Vicentino
Antônio Frederico Ozanam. Em 2/4/2004, essa entidade teve sua
razão social alterada para Asilo Santo Antônio.

Portanto, não cabe a alteração pretendida pelo projeto de lei em
análise, uma vez que a Associação Asilo de Velhos Santo Antônio não
mais existe, e o Asilo Santo Antônio é uma entidade originária da
Sociedade São Vicente de Paulo Conselho Particular Vicentino
Antônio Frederico Ozanam.

Em decorrência dessas constatações, apresentamos o Substitutivo
nº 1 ao final deste parecer, o qual pretende declarar de utilidade
pública o Asilo Santo Antônio e revogar a Lei nº 3.694, de 6/12/1965,
referente a instituição inexistente.

Na análise jurídica dos documentos referentes ao Asilo Santo
Antônio, constata-se o cumprindo dos requisitos exigidos pelo art. 1º
da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre declaração de utilidade
pública, pois ficou comprovado que essa entidade funciona há mais de
um ano, possui personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas que não percebem remuneração pelos serviços
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prestados.
De acordo com o art. 35, incisos II e III, de seu estatuto, seus

Diretores, conselheiros, associados ou equivalentes não percebem
remuneração, vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título;
e, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, preferencialmente vinculada à
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede e atividades no
Município de Oliveira e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.102/2007
na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Declara de utilidade pública o Asilo Santo Antônio, com sede no

Município de Oliveira, e revoga a Lei nº 3.694, de 6 de dezembro de
1965.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Santo Antônio,

com sede no Município de Oliveira.
Art. 2º - Fica revogada a Lei nº 3.694, de 6 de dezembro de 1965.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

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

1.150/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade denominada Círculo
Orquidófilo de Poços de Caldas, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/5/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.150/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a entidade denominada Círculo Orquidófilo de Poços
de Caldas.

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 instituição, cuja alteração foi registrada
em 3/8/2007, determina, no art 13, que os seus Diretores não serão
remunerados e, no art. 38, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente reverterá ao Asilo Vinha do Senhor,
entidade congênere de fins não econômicos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.150/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.180/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Instituto Beneficente Vida Nova, com
sede no Município de Congonhas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 26/5/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.180/2007 pretende declarar de utilidade pública
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o Instituto Beneficente Vida Nova, com sede no Município de
Congonhas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade (datado de 10/7/2007)
determina, no parágrafo único do art. 18, que as atividades dos
membros da Diretoria e do Conselho Fiscal não serão remuneradas;
e, no art. 30, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a pessoa jurídica qualificada nos termos
da Lei Federal nº 9.790, de 1999, e da Lei Estadual nº 14.870, de
2003, que dispõem sobre a qualificação de pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos, como organizações da sociedade
civil de interesse público, preferencialmente que tenha o mesmo
objetivo social, ou, na falta de pessoa jurídica com essas
características, ao Estado.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.180/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Neider

Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.188/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Desportiva Sonhos
de Liberdade, com sede no Município de Sabará.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 31/5/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
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quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.188/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Desportiva Sonhos de Liberdade, com
sede no Município de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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 constitutivo da instituição, o qual recebeu
alterações, determina no art. 28 que as atividades dos seus Diretores
e Conselheiros, bem como as dos associados, não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem; e, no art. 32, que, na hipótese de dissolução
da instituição, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, com personalidade jurídica e que esteja registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Por fim, é necessário apresentar a Emenda nº 1, apresentada ao
final deste parecer, que tem por objetivo adequar o nome do Município
sede da entidade, consignado no art. 1º da última alteração do seu
estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.188/2007 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 Associação Desportiva

Sonhos de Liberdade, com sede no Município de Belo Horizonte.”.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Delvito
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Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.208/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, a proposição em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Motoristas, Carreteiros, Trocadores, Fiscais, Despachantes, Ajudantes
de Caminhão e Empregados em Geral das Empresas de Transportes
de Passageiros e das Transportadoras, Aposentados e Pensionistas
de Belo Horizonte, Região Metropolitana e Adjacências, com sede no
Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/6/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.208/2007 visa declarar de utilidade pública a

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

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 composta por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto alterado da entidade determina, no art. 34,
que é expressamente proibido o pagamento de remuneração a seus
Diretores e membros do Conselho Fiscal e, no art. 37, que, no caso de
sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado à Fundação
Mário Penna.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.208/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.222/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo dar denominação a escola estadual situada no
Município de São João da Ponte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/6/2007 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.

Em 26/6/2007, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretária de Estado da Educação a fim de que
informasse a esta Casa se existe outro próprio público estadual no
referido Município com a mesma denominação.

Em 8/8/2007, por decisão da Presidência, nos termos do § 2º do art.
173 do Regimento Interno, foi determinada a anexação do Projeto de
Lei nº 1.246/2007, do Governador do Estado, a esta proposição, por
possuir idêntico conteúdo.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.222/2007 tem por escopo seja dada a

denominação de Maria Beltrão de Almeida à Escola Estadual Santo
Antônio da Boa Vista, localizada 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
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem 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
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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.
Todas essas exigências foram atendidas.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da
iniciativa reservada aos titulares dos Poderes Legislativo, Executivo ou
Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo
adequada a apresentação do projeto em tela por membro desta
Assembléia.

Finalizando, vale ressaltar que a Secretaria de Estado da Educação,
em resposta à diligência solicitada, informa que no Município de São
João da Ponte não existe instituição ou próprio público com
denominação igual à proposta e que a comunidade escolar,
representada pelo colegiado da Escola Estadual Santo Antônio da
Boa Vista, em reunião realizada em 7/9/2006, foi favorável à alteração
de nome em causa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.222/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

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

1.283/2007
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Habitacional de
Ipatinga - AHI -, com sede no Município de Ipatinga.

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 1.283/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Habitacional de Ipatinga.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica;
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição (ver alteração)
determina no parágrafo único do art. 15 que as atividades dos seus
Diretores, Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes,
bem como as dos sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado
o recebimento de vantagens ou benefícios; e no art. 34, inciso III, 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, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.283/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

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

1.365/2007
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Flor de Minas Esporte
Clube, com sede no Município de Baldim.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 12/7/2007 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 1.365/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Flor de Minas Esporte Clube, com sede no Município de
Baldim.

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 determina, no § 2º do art. 21,
que, em caso de sua dissolução, seu patrimônio será destinado a
instituição congênere, legalmente constituída e em funcionamento no
Município, e, no art. 22, que o exercício de qualquer cargo da diretoria
e do conselho fiscal não será remunerado.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.365/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

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

1.377/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em
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epígrafe tem por objetivo instituir o dia 25 de março como Dia do
Atleticano.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com
a Emenda nº 1, que apresentou. A proposição vem, agora, a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
102, VI, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.377/2007 pretende instituir o Dia do Atleticano,

a ser comemorado, anualmente, no dia 25 de março, data da
fundação do Clube Atlético Mineiro - CAM -, além de estabelecer que,
no ano de 2008, o governo do Estado promoverá ato alusivo ao
centenário do Clube.

Cabe esclarecer, inicialmente, que a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou a Emenda nº 1, com o objetivo de suprimir o
comando que determina ao Estado promover manifestação por
ocasião do centenário do Clube Atlético Mineiro, uma vez que cabe
privativamente ao Governador do Estado dispor sobre as atividades
do Poder Executivo.

Com relação ao mérito da proposição em análise, cabe observar que
o Clube Atlético Mineiro, também conhecido como Galo, foi fundado
em 25/3/1908, por um grupo de 22 jovens jogadores. A primeira
partida oficial foi contra o Sport Club Futebol, em março de 1909,
quando o Atlético venceu por 3 a 0.

A partir daí, o Galo iniciou uma trajetória que o firmaria como um dos
principais clubes do Brasil, em jornadas vencedoras que conquistaram
uma grande torcida, que sempre proporciona espetáculos de beleza e
emoção.

Ressalte-se que a grande massa de mineiros que formam a torcida
atleticana, considerada pelo Clube como seu maior patrimônio,
sempre foi um ponto fundamental em suas vitórias. Motivado por sua
vibração, o Atlético foi 39 vezes campeão mineiro e venceu quatro
campeonatos nacionais e 15 internacionais.

Em consideração à parcela da população do Estado que acompanha
o Clube Atlético Mineiro em sua trajetória e é responsável por seu
sucesso, é meritória a iniciativa de criação do Dia do Atleticano.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.377/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Deiró Marra, Presidente e relator - Carlin Moura - Maria Lúcia

Mendonça - Ana Maria Resende - Vanderlei Jangrossi.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.410/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Empreendedores Rurais da Comunidade Cachoeira e Região - ACC -,
com sede no Município de Itapagipe.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/7/2007 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 1.410/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Empreendedores
Rurais da Comunidade Cachoeira e Região - ACC -, com sede no
Município de Itapagipe.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
32, § 2º, que os seus Diretores não serão remunerados; e no art. 47
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de
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Assistência Social, para ser aplicado nas mesmas finalidades da
associação dissolvida.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.410/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

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

1.418/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Aimorés - Apae -, com sede nesse
Município.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 20/7/2007, 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 1.418/2007 pretende declarar de utilidade pública

a  Associação  de  Pais e Amigos dos Excepcionais de Aimorés -
Apae -, com sede nesse Município.

Os requisitos para que as entidades em funcionamento no Estado
sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da
Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 2º do art. 14 do seu estatuto determina
que a entidade não remunerará as atividades de seus Diretores,
Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes e
o parágrafo único do art. 46 preceitua que, em caso de dissolução da
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instituição, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.418/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.423/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.423/2007, do Deputado Doutor Viana, tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Mineral do Centro
de Minas - AMCM -, com sede no Município de Curvelo.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/8/2007 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 1.423/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação Mineral do Centro de Minas - AMCM -, com sede
no Município de Curvelo .

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 6º, que, caso
seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, legalmente constituída, escolhida pelo critério de
maior número de associados em comum, e, no art. 55, dispõe que ela
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não remunera os membros da diretoria e dos demais órgãos da
administração pelo exercício de suas atividades.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.423/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.425/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Vila Vicentina da
Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté, com sede no Município
de Abaeté.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/8/2007 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 1.425/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo
de Abaeté.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no
inciso II do art. 35, que as atividades dos seus Diretores,
Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes
não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
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vantagens ou benefícios; e, no inciso III do mesmo dispositivo, que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, preferencialmente vinculada à
Sociedade São Vicente de Paulo, sediada no Município de Abaeté,
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 1.425/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

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

1.427/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Associação de Proteção
Ambiental Verde Gaia, com sede no Município de Muzambinho.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/8/2007 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 1.427/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Proteção Ambiental Verde Gaia, com sede no
Município de Muzambinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo inciso I do art.
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8º, que as atividades dos seus Diretores, associados, Conselheiros,
benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas.

No caso de sua extinção, aplica-se o art. 61 do Código Civil, que
prevê a transferência do patrimônio remanescente, por deliberação
dos associados, a instituição municipal, estadual ou federal de fins
idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.427/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.429/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Centro Integrado de Apoio
à Criança Paulense - CIACP -, com sede no Município de Monsenhor
Paulo.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/8/2007 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 1.429/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Centro Integrado de Apoio à Criança Paulense,
com sede no Município de Monsenhor Paulo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.



1008

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
30, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, sócios,
instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios; e, no
art. 32, 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, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.429/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

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

1.430/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, a proposição em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Arte, Vida
e Cultura da Capoeira - AAVICCAP -, com sede no Município de
Guaranésia.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/8/2007 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 1.430/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação Arte, Vida e Cultura da Capoeira, com sede no Município
de Guaranésia.

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 composta por pessoas
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idôneas e não remuneradas pelo exercício de seus cargos.
Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 1º do art. 18,

que ela não remunera seus Diretores e, no art. 36, que, no caso de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma
instituição congênere, a critério dos liquidantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.430/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio,  Presidente -  Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.433/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Social e
Filantrópico Coral e Arte - Coroar-te -, com sede no Município de
Caeté.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 4/8/2007 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 1.433/2007 visa declarar de utilidade pública o

Grupo Social e Filantrópico Coral e Arte, com sede no Município de
Caeté.

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 composta por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 18, que ela
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não remunera seus Diretores e Conselheiros e, no art. 35, que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
outra entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.433/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.434/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Ministério
Jericó, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 4/8/2007 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 1.434/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Ministério Jericó, 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,
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 constitutivo da instituição determina, no art.
25, que os seus diretores não serão remunerados, sendo-lhes vedado
o recebimento de lucro a qualquer título; e, no art. 28, que, na
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hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere de fins iguais ou semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.434/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.436/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Associação Casa de Caridade
Juscelino Kubitschek, com sede no Município de Sete Lagoas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 4/8/2007 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 1.436/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Casa de Caridade Juscelino Kubitschek, com sede no
Município de Sete Lagoas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que
instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências ali
mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é dotada de
personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é
formada por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de
suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo inciso II do art.
3º, que as atividades dos seus Diretores e associados serão
inteiramente gratuitas, e, pelo art. 36, que, em caso de sua dissolução,
o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,
legalmente constituída.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.436/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.437/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Real
Sociedade, com sede no Município de Sabará.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 4/8/2007 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 1.437/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Grêmio Recreativo Real Sociedade, com sede no
Município de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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 constitutivo da instituição determina, no
parágrafo único do art. 66, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere
legalmente constituída e detentora do título de utilidade pública
estadual; e, no § 1º do art. 77, que os seus Diretores, Conselheiros,
sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão
remunerados.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.437/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.439/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Creche Nossa
Senhora do Carmo da Vila Santa Rita de Cássia, com sede no
Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 4/8/2007 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 1.439/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Creche Nossa Senhora do Carmo da Vila Santa Rita de Cássia, 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, 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, Conselheiros, associados e benfeitores
serão inteiramente gratuitas e, no art. 32, que, em caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere com personalidade jurídica e registrada junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.439/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito Alves

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

1.443/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 75/2007, 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 Berilo.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/8/2007 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 1.443/2007 tem por escopo seja dada a

denominação de Escola Estadual de Berilo à escola estadual
localizada na Rua Delfim Ramalho de Souza, nº 134, Bairro Dom
Silvestre, no Município de Berilo.

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 cabem 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 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
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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 denominação de estabelecimento, instituição e próprio
público do Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto
no domínio da iniciativa reservada aos titulares aos Poderes
Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério
Público, sendo pertinente a apresentação do projeto pelo Chefe do
Poder Executivo estadual, a quem cabe a organização da
administração pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.443/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.445/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem nº 77/2007, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar denominação a escola estadual localizada no Município
de Itaipé.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/8/2007 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 1.445/2007 tem por objetivo dar a denominação

de Escola Estadual Professora Francisca Matos à escola estadual
localizada na Rua Quinze de Novembro, nº 160, Bairro São Pedro, no
Município de Itaipé.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
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ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição
da República. As de competência do Município, previstas no art. 30,
asseguram-lhe a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades. Quanto ao Estado membro, a regra
básica está consagrada no § 1º do art. 25 da Lei Maior, que lhe faculta
tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da
União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos pode ser objeto de disciplina jurídica por parte do Estado
membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de  1999, que, além
de atribuir ao Legislativo mineiro a competência de dispor sobre a
matéria, fixa que o homenageado seja falecido e não haja outro bem
com a mesma denominação no Município. Essas exigências foram
plenamente atendidas, conforme esclarecimentos do autor da matéria.

Quanto à deflagração do processo legislativo, a Carta mineira não
inseriu a matéria em análise no domínio da iniciativa reservada aos
Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de
Contas, sendo perfeitamente adequada a apresentação do projeto
pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Encontrando-se a proposição em análise em harmonia com o
ordenamento vigente, inexiste óbice a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.445/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito Alves -

Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.451/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente de Saúde
São Sebastião, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
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O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/8/2007 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 1.451/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente de Saúde São Sebastião, com sede no
Município de Coronel Fabriciano.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 12, que as
atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,
mantenedores ou benfeitores não serão remuneradas, e, pelo art. 45,
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a instituição pública beneficente municipal,
estadual ou federal com fins idênticos ou semelhantes, de preferência
sediada no Município de Coronel Fabriciano.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.451/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

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

1.453/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

declarar de utilidade pública a Associação Educacional e
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Profissionalizante Trabalho e Justiça , com sede no Município de
Coromandel.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/8/2007, 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 1.453/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Educacional e Profissionalizante Trabalho e Justiça,
com sede no Município de Coromandel, 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. 28 do seu estatuto dispõe que, no caso de sua
dissolução, seu patrimônio será destinado a entidade beneficente do
Município e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social e o
art. 29 estabelece que as atividades dos Diretores, dos Conselheiros e
dos sócios serão inteiramente gratuitas.

Portanto, a entidade atende às exigências consubstanciadas no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.453/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.454/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Funcionários da
Educação Municipal de Iturama , com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
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quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.454/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Funcionários da Educação Municipal de Iturama.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 3º do art. 13,
que as atividades dos membros da diretoria não serão remuneradas e,
no § 1º do art. 44, alterado pela Emenda nº 1/2007, que, em caso de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição filantrópica de fins não econômicos ou, inexistindo tal
entidade, a instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos
ou semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.454/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.456/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Fundação de
Desenvolvimento Científico e Cultural - Fundecc -, com sede no
Município de Lavras.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 9/8/2007, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.456/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural, com sede no
Município de Lavras.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam 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, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 9º do seu estatuto determina que os
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva
não serão remunerados, e o parágrafo único do art. 33 preceitua que,
em caso de sua extinção, seu patrimônio revertetá integralmente à
Universidade Federal de Lavras.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.456/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.462/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Guarda de Marujo Nossa
Senhora do Rosário, com sede no Município de Sabará.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 9/8/2007, 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.462/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Guarda de Marujo Nossa Senhora do Rosário, com sede no
Município de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam 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, pois ficou comprovado
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 pelo exercício dos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 15 do seu estatuto determina que
nenhum membro da diretoria será remunerado pelo desempenho de
suas funções e o art. 26 preceitua que, em caso de sua extinção, os
bens serão doados a uma instituição sem fins lucrativos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.462/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.084/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela é de autoria do Deputado Jayro Lessa e tem
por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Nova
Módica o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal, cabendo agora a este colegiado analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102,
VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.084/2007 tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a transferir ao Município de Nova Módica um imóvel com



1022

área de 3.000,00m², situado na Rua Magalhães Pinto, 170, nesse
Município, incorporado ao patrimônio do Estado por doação de
particulares, para que nele fosse construído um grupo escolar. A
unidade de ensino funcionou por vários anos, mas desde 2006 o
referido imóvel encontra-se cedido àquela municipalidade para
instalação de um posto de saúde.

Em defesa do interesse público, o parágrafo único do art. 1º do
projeto prevê que o imóvel será destinado ao funcionamento de um
posto de saúde, para atendimento à população local, especialmente à
da terceira idade, pois a unidade de saúde incluirá um centro de
atendimento aos idosos. Ademais, o negócio jurídico a ser realizado
está revestido de garantia, pois o art. 2º do projeto de lei em causa
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista, ou no caso de ser
desvirtuada ou modificada a sua finalidade.

O projeto de lei em análise encontra-se de acordo com o § 2º do art.
105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos Orçamentos e dos
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal
e exige autorização legislativa específica para a movimentação dos
valores pertencentes ao ativo financeiro do Estado.

Assim, 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.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.084/2007, no 1° turno.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 657/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 657/2007, de autoria do Deputad o Célio Moreira,

que declara de utilidade pública a Associação Saúde Solidária - Asas -



1023

, 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° 657/2007
Declara de utilidade pública a Associação Saúde Solidária - Asas -,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Saúde

Solidária - Asas -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 824/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 824/2007, de autoria do Deputad o Antônio Júlio,

que declara de utilidade pública a  Escola Brasileira de Psicanálise -
Escola do Campo Freudiano - Seção Minas Gerais, 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° 824/2007
Declara de utilidade pública a Escola Brasileira de Psicanálise -

Escola do Campo Freudiano - Seção Minas Gerais, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Esc ola Brasileira de

Psicanálise - Escola do Campo Freudiano - Seção Minas Gerais, com



1024

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 941/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 941/2007, de autoria do Deputad o Dalmo Ribeiro

Silva, que declara de utilidade pública o Círculo de Orquidófilos de
Brazópolis - COB -, com sede no Município de Brazópolis, 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° 941/2007
Declara de utilidade pública a entidade Círculo de Orquidófilos de

Brazópolis - COB -, com sede no Município de Brazópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Círculo de

Orquidófilos de Brazópolis - COB -, com sede no Município de
Brazópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.073/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.073/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de São João do Pacuí, 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° 1.073/2007

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de São
João do Pacuí.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Jesuzinha  Araújo

Magalhães a escola estadual situada na Praça João Dias de Castro,
Centro, no Município de São João do Pacuí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.086/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.086/2007, de autoria da Deput ada Maria Lúcia
Mendonça, que declara de utilidade pública a Comunidade
Terapêutica Renascer, com sede no Município de Cataguases, 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° 1.086/2007
Declara de utilidade pública a entidade Comunidade Terapêutica

Renascer, com sede no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Comunidade

Terapêutica Renascer, com sede no Município de Cataguases.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.112/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.112/2007, de autoria do Gover nador do

Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de Santana 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° 1.112/2007
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Santana do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Herbert J osé de Souza -

Betinho a escola estadual localizada na Rua Marechal Rondon, n° 23,
no Bairro Cidade Nova, no Município de Santana do Paraíso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.183/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.183/2007, de autoria do Deput ado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação dos
Voluntários da Sociedade de Apoio ao Paciente com Câncer, com
sede no Município de Arcos, 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° 1.183/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Voluntários da

Sociedade de Apoio ao Paciente com Câncer, com sede no Município
de Arcos.

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

Voluntários da Sociedade de Apoio ao Paciente com Câncer, com
sede no Município de Arcos.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.192/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.192/2007, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação de
Orientação Tecnológica e Assistencial - Aorta -, 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° 1.192/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Orientação

Tecnológica e Assistencial - Aorta -, com sede no Município de
Uberlândia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Orientação Tecnológica e Assistencial - Aorta -, com sede no
Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei
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Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.195/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.195/2007, de autoria da Deput ada Maria Lúcia
Mendonça, que declara de utilidade pública a União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação - Seção de Minas Gerais -
Undime-MG -, 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° 1.195/2007
Declara de utilidade pública a União Nacional dos Dirigentes

Municipais de Educação - Seção de Minas Gerais - Undime-MG -,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Uni ão Nacional dos

Dirigentes Municipais de Educação - Seção de Minas Gerais -
Undime-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.196/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.196/2007, de autoria da Deput ada Rosângela
Reis, que declara de utilidade pública a Associação Comercial,
Industrial, Agropecuária e de Serviços de Caputira - Aciac -, com sede
no Município de Caputira, 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° 1.196/2007

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial,
Agropecuária e de Serviços de Caputira - Aciac -, com sede no
Município de Caputira.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comercial,

Industrial, Agropecuária e de Serviços de Caputira - Aciac -, com sede
no Município de Caputira.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.202/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.202/2007, de autoria do Deput ado Luiz

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a entidade Rede
Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids, 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° 1.202/2007
Declara de utilidade pública a entidade Rede Nacional de Pessoas

Vivendo com HIV/Aids, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Rede

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir
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Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.245/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.245/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
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° 1.245/2007
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Itaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor a Geralda

Magela Leão de Melo a escola estadual localizada na Rua Nove, n°
10, Bairro Aeroporto, no Município de Itaúna.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.247/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.247/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de Angelândia, 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° 1.247/2007
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Dá denominação a escola estadual localizada no Município de
Angelândia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Iveta Gom es Santana a

escola estadual localizada na Avenida Alto dos Bois, s/n°, no Bairro
Centro, no Município de Angelândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.248/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.248/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de Manhumirim, 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° 1.248/2007
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Manhumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Nicéas Fe rreira Aguiar a

escola estadual localizada na Rua Eloy Ubirajara, s/n°, no Bairro
Santo Antônio, no Município de Manhumirim.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.276/2007
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.276/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no Povoado
de Machados, 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° 1.276/2007
Dá denominação a escola estadual localizada no Povoado de

Machados, no Município de Perdões.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Joaquim C amilo Mendes

a escola estadual localizada no Povoado de Machados, no Município
de Perdões.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.280/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.280/2007, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que institui a Semana do Bombeiro Militar e dá outras
providências, 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° 1.280/2007
Institui a Semana do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e

o Dia do Bombeiro Militar da Reserva e Reformado e dá outras
providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Semana do Corpo de Bomb eiros Militar de

Minas Gerais, a ser comemorada, anualmente, no período
compreendido entre os dias 26 de junho e 2 de julho.

Art. 2° - Fica instituído o Dia do Bombeiro Militar  da Reserva e
Reformado, a ser comemorado, anualmente, no dia 26 de junho.

Art. 3° - Nas datas a que se referem os arts. 1° e 2° desta lei, o
poder público desenvolverá atividades que enalteçam as ações e os
atos de bravura do bombeiro militar.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 28/8/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do

Professor César Staut Pinho, ocorrido em 26 /8/2007, em Ouro Fino. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.
Zamitha Castro de Oliveira, ocorrido em 18/8/2007, em Patos de
Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2007

ATAS
ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/8/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Doutor Viana e José

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

(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 1.521 a 1.529/2007 - Requerimentos
nºs 1.032 a 1.046/2007 - Requerimentos dos Deputados Padre João e
outros e Delvito Alves - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Cultura e de Transporte - Oradores Inscritos: Discursos
da Deputada Elisa Costa e dos Deputados Carlos Pimenta, Getúlio
Neiva, André Quintão e Domingos Sávio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº
17.830 - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Delvito
Alves; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 139, 161, 752, 1.221, 1.280 e
1.355/2007; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Inexistência de quórum especial para votação de
proposta de emenda à Constituição - Prosseguimento da discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nº 1.026/2007; encerramento da
discussão; requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento;
votação do projeto, salvo emendas, subemendas e destaques;
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; registro
de presença; votação das emendas e submendas com parecer pela
aprovação; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum
para votação; anulação da votação; questão de ordem; existência de
quórum para votação; renovação da votação das emendas e
submendas com parecer pela aprovação; aprovação; verificação de
votação; ratificação da aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs
7, 8, 12 a 16, 20, 21, 41 a 43, 45, 47, 57, 58, 63, 64, 69, 72, 73 e 78;
votação das Emendas nºs 1, 3, 6, 11, 17 a 19, 22 a 40, 46, 48 a 56, 60
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a 62, 67, 71, 75 e 79 a 88; rejeição; verificação de votação; ratificação
da rejeição; questão de ordem; leitura e votação da Emenda nº 68;
discurso da Deputada Elisa Costa; rejeição; verificação de votação;
ratificação da rejeição; leitura e votação da Emenda nº 70; discurso da
Deputada Elisa Costa; rejeição; verificação de votação; ratificação da
rejeição; leitura e votação da Emenda nº 74; rejeição; verificação de
votação; ratificação da rejeição; declarações de voto - 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 - 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 - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 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
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- A Deputada Cecília Ferramenta, 2ª- Secretária “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 1.521/2007
Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Senhora Mãe de

Deus de Roças Novas, com sede no Município de Caeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Musical

Senhora Mãe de Deus de Roças Novas, com sede no Município de
Caeté.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública instituição sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover
música com a manutenção de uma corporação musical, criar e
organizar orquestras, e outras atividades correlatas, incentivar sua
prática, assim como o aprimoramento artístico e cultural do Município
de Caeté. No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção
alguma quanto a raça, cor, sexo ou religião.

Insta pontuar que a instituição encontra-se em pleno e regular
funcionamento há mais de um ano, sendo sua diretoria constituída de
pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções que exercem,
atendendo, desta forma, os requisitos legais.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.522/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ribeirão das
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Neves 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

Ribeirão das Neves o imóvel constituído por uma área de
56.240.43m2, denominado Fazenda Mato Grosso, localizado na sede
do referido Município, registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Betim, sob o nº 160, a fls. 35, do Livro nº 3.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se a abrigar uma extensão do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais - Cefet/MG.

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, 29 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão
Justificação: O Município de Ribeirão das Neves tem uma população

de mais de 300 mil habitantes, em sua maioria composta de pessoas
carentes. Considerando-se que a educação é um dos pilares do
desenvolvimento de uma comunidade, a instalação de uma extensão
do Cefet, cerne deste projeto, irá proporcionar a qualificação dos
jovens nevenses. A entidade em apreço já se manifestou
favoravelmente à instalação dessa unidade e encontra-se preparada
para iniciar os trabalhos tão logo haja espaço físico para a
consecução desse propósito. Portanto, a aprovação do projeto é
fundamental para que seja viabilizado o funcionamento da referida
unidade do Cefet, que beneficiará centenas de jovens e famílias do
citado Município. Pelo exposto solicito aos nobres pares a aprovação
do projeto em tela.

- 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 1.523/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Capitólio o

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

Capítólio um lote de terreno com área de 513,00m² (quinhentos e
treze metros quadrado), situado na Rua São Sebastião, numa
extensão de 19,00m com a Rua Monsenhor Mário Silveira, numa
extensão de 27,00m, nos fundos, com Sociedade São Vicente de
Paula, numa extensão de 19,00m, havido do registro nº 34.054, do
Livro 3-U, por meio do registro (transcrição) nº 34.117, fls. 122 do
Livro 3-U, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Piumhi.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo faz parte do
patrimônio do Estado e será destinado ao Município de Capitólio para
ampliação e reforma do posto de saúde, transferindo-se para o
referido terreno a sede administrativa do Departamento Municipal de
Saúde de Capitólio.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação

de um imóvel de propriedade do Estado ao Município de Capitólio,
para fazer a ampliação e reforma do posto de saúde, bem como
realizar a transferência da sede administrativa do Departamento
Municipal de Saúde para o terreno objeto desta doação.

A doação possibilitará que o Municipio de Capitólio tenha mais
autonomia para realizar as modificações estruturais do referido posto
de saúde, proporcionando à comunidade de Capitólio um melhor
atendimento às suas necessidades de saúde. Além disso, a
transferência do Departamento Municipal de Saúde para este local irá
proporcionar um melhor funcionamento do Departamento de Saúde do
Município de Capitólio.

Portanto, contamos com os nobres pares desta Casa para
aprovação do presente projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.524/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as farmácias manterem, para

consulta, um exemplar de bula transcrito em braille para cada
medicamento comercializado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As farmácias estabelecidas no Estado de Minas Gerais

manterão um exemplar de bula, transcrito em braille, de cada
medicamento nela comercializado, para consulta do deficiente visual.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o
estabelecimento infrator às seguintes penalidades:

I - na primeira infração, notificação de advertência para corrigir a
irregularidade no prazo de quinze dias;

II - não corrigida a irregularidade no prazo previsto no inciso I,
caberá multa de 500 (quinhentas) Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais - Ufemgs -;

III - no caso de reincidência, a multa prevista no inciso II será
cobrada em dobro.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se reincidência
o cometimento da mesma infração a cada período de trinta dias, após
a aplicação da multa prevista no inciso II.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2007.
Wander Borges
Justificação: A deficiência visual acarreta sérias restrições na vida

do portador de necessidades especiais, entre as quais a
impossibilidade de acesso direto aos veículos de comunicação escrita
utilizados pelos videntes.

Cotidianamente, a restrição citada dificulta que o deficiente visual
disponha de acesso às informações, acarretando dificuldades na
prática de várias atividades.

O sistema braille é o único método eficaz de comunicação escrita
para as pessoas portadoras de deficiência visual. Como é notório, o
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acesso à informação é condição fundamental para o exercício da
cidadania.

É de notar, ainda, que a Constituição da República atribui à União,
aos Estados e ao Distrito Federal a competência para legislar
concorrentemente sobre a proteção dos direitos e a integração social
dos portadores de deficiências.

O projeto ora apresentado, amparado na competência legislativa
mencionada, configura medida inclusiva, uma vez que acarretará
maior autonomia aos deficientes visuais. Destarte, com o escopo de
proporcionar ao portador de deficiência visual o conhecimento das
orientações constantes nas bulas dos medicamentos, cria para os
estabelecimentos farmacêuticos a obrigação legal de transcrever as
bulas para o braille.

Ressalte-se, ao final, que a inclusão social, foco universal para a
busca de uma sociedade menos desigual e voltada para os valores da
cidadania, demanda que se garanta ao portador de necessidades
especiais o acesso aos meios de produção e consumo, sendo
condição indispensável ao exercício do referido direito a adequada
informação sobre as características dos produtos e dos serviços.

Ante o exposto, requeremos o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei, direcionado à garantia dos direitos dos portadores
de deficiência visual.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.525/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Conjunto

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

Amigos do Conjunto Carajás, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2007.
Ademir Lucas
Justificação: A Associação dos Amigos do Conjunto Carajás,

fundada em 2005, presta relevantes serviços aos habitantes desse



1041

Conjunto. Com o propósito de atingir suas metas, realiza atividades
sociais, culturais, educacionais e esportivas; combate a fome e a
pobreza; protege a saúde da família, da criança, do adolescente e do
idoso; orienta sobre a preservação do meio ambiente; promove a
qualificação profissional dos seus associados; celebra convênios com
entidades públicas e privadas para subsidiar suas iniciativas.

Pelos 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 1.526/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Solidariedade e Apoio ao

Trabalhador do Estado de Minas Gerais - CSAT -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

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

Solidariedade e Apoio ao Trabalhador do Estado de Minas Gerais -
CSAT -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2007.
Ademir Lucas
Justificação: A referida entidade, fundada em 2006, tem como

finalidade primordial a promoção da assistência social ao trabalhador.
Para cumprimento do seu objetivo, apóia a formação técnico-

profissional, com foco na demanda social e no mercado de trabalho;
oferece cadastramento do seguro-desemprego; desenvolve ações de
políticas sociais, buscando valorização do potencial humano entre os
seus associados e a comunidade.

Pelos 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.527/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Feirantes de Arinos -

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

Feirantes de Arinos - AFA -, com sede na Rua Martinho Estrela s/nº,
Centro, no Município de Arinos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2007.
Delvito Alves
Justificação: A iniciativa ora apresentada nesta Casa visa criar

mecanismos que concorram ao reconhecimento da conceituada
Associação dos Feirantes de Arinos, uma vez que, conforme
demonstra seu estatuto, que instrui o projeto, é uma entidade voltada
para a luta pela melhoria da qualidade de vida da população local,
além de proporcionar o estímulo da promoção cultural, da ética, da
cidadania, da educação profissional e do combate à pobreza.

A Associação Comunitária dos Feirantes de Arinos vem ao longo
dos anos desenvolvendo inúmeros programas na área agrícola,
ambiental e social no Município de Arinos, tendo como objetivo
principal proporcionar à nossa população uma melhor qualidade de
vida.

Assim, na qualidade de representante do Noroeste mineiro nesta
Casa Legislativa, este subscritor encaminha este projeto com o
objetivo de reconhecer como entidade de utilidade pública a referida
Associação, o que incentivará ainda mais seus Diretores e demais
associados na busca incansável do trabalho em prol do
desenvolvimento econômico, social, cultural e ecológico do Município
de Arinos.

Em face dos argumentos ora lançados, que julgamos de suma
relevância para nosso Município, pedimos apoio aos nobres pares
desta Casa Legislativa para aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.528/2007
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Sapezal,
com sede no Município de Unaí.

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

Comunitária do Sapezal, localizada na Fazenda Sapezal, com sede
provisória no Sítio Colorido, no Município de Unaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2007.
Delvito Alves
Justificação: A proposição ora apresentada nesta Casa visa

reconhecer a conceituada Associação Comunitária do Sapezal, uma
vez que, conforme demonstra seu estatuto, que instrui o projeto, é
uma entidade voltada para a melhoria da qualidade de vida da
população local, bem como para o estímulo ao desenvolvimento
agrícola e pecuário da região.

A Associação Comunitária do Sapezal vem, ao longo dos anos,
desenvolvendo inúmeros programas na área agrícola, pecuária e
ambiental no Município de Unaí, tendo como objetivo principal
proporcionar à nossa população uma melhor qualidade de vida.

Assim, na condição de representante do Noroeste mineiro nesta
Casa Legislativa, este subscritor encaminha este projeto com o
objetivo de reconhecer como entidade de utilidade pública a referida
Associação, o que incentivará ainda mais seus Diretores e demais
associados na busca incansável do trabalho em prol do
desenvolvimento econômico, social, cultural e ecológico da região.

Em face dos argumentos ora lançados, que julgamos de suma
relevância para nosso Município, pedimos apoio aos nobres pares
desta Casa Legislativa para aprovação do presente 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 1.529/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Meio

Ambiente - Aama, com sede no Município de Unaí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos
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Amigos do Meio Ambiente - Aama-, com sede no Município de Unaí.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de agosto de 2007.
Delvito Alves
Justificação: A iniciativa ora apresentada nesta Casa visa criar

mecanismos que concorram ao reconhecimento da conceituada
Associação dos Amigos do Meio Ambiente - Aama -, uma vez que,
conforme demonstra seu estatuto, que instrui o projeto, é uma
entidade voltada para a luta contra os atos de degradação do meio
ambiente, mobilizando a comunidade no incentivo à preservação do
meio ambiente, reparação das águas degradadas, além de outras
ações ambientais.

A Aama vem ao longo dos anos desenvolvendo inúmeros programas
na área ambiental no Município de Unaí, tendo como objetivo principal
proporcionar à nossa população uma melhor preservação ambiental.

Assim, na qualidade de representante do Noroeste mineiro nesta
Casa Legislativa, este subscritor encaminha este projeto com o
objetivo de reconhecer como entidade de utilidade pública a referida
Associação, o que incentivará ainda mais seus Diretores e demais
associados na busca incansável da preservação ambiental.

Em face dos argumentos ora lançados, que julgamos de suma
relevância para nosso Município, pedimos apoio aos nobres pares
desta Casa Legislativa para aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.032/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado votos de congratulações com o Sr. Euler Borja,
Presidente do Instituto de Terapia Renal da Associação Evangélica
Beneficente de Minas Gerais pelo transcurso do 28º aniversário de
fundação dessa Associação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.033/2007, da Comissão de Cultura, em que solicita seja
formulado apelo à Secretaria de Governo com vistas a obtenção de
cópia dos projetos de ocupação dos prédios que integram o Projeto
Circuito Cultural Praça da Liberdade.
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Nº 1.034/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Promotoria de Justiça da Comarca de Ouro
Preto com vistas a obtenção de cópia dos processos que apuram
desvio de conduta policial, abuso de autoridade e lesões corporais,
entre outros, no último ano, para instruir audiência desta Comissão
com o Comando-Geral da Polícia Militar.

Nº 1.035/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja enviado à Subsecretaria de Administração Prisional pedido de
informações sobre a redução do número de agentes penitenciários na
Penitenciária Pio Canêdo, em Pará de Minas.

Nº 1.036/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja enviado ao CAO - Conflitos Agrários pedido de informações sobre
as providências adotadas pelo Ministério Público a respeito de
representação subscrita por trabalhadores rurais sem-terra ligados ao
Movimento Liga dos Camponeses Pobres.

Nº 1.037/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja enviado ao Comando-Geral da PMMG e à Secretaria de Defesa
Social pedido de informações sobre o impedimento do acesso do
Deputado Padre João ao cerco policial feito contra a manifestação de
estudantes de Belo Horizonte, no dia 22/8/2007.

Nº 1.038/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja enviado à Corregedoria da Polícia Militar pedido de informações
sobre as conclusões do inquérito policial militar que apura o
envolvimento de policiais militares em agressão a três pessoas, entre
elas um adolescente de 15 anos, no último dia 27/7/2007, nas
proximidades do Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 1.039/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Ouvidoria do Sistema Penitenciário de São
Joaquim de Bicas com vistas a que sejam tomadas providências
relativas a representação subscrita por agentes penitenciários, com
denúncias de irregularidades.

Nº 1.040/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas à
transformação da 28ª Delegacia Seccional de Ouro Preto em
Delegacia Regional.
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Nº 1.041/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Diretor do Fórum de Barbacena com vistas a
que sejam tomadas providências acerca de representação subscrita
por Francisco dos Anjos Pereira e representante do Grupo das
Vítimas do Jubileu de São José Operário, em 2004.

Nº 1.042/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte com
vistas à ampliação do número de atendimentos conveniados com o
CentroVhiver.

Nº 1.043/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Secretaria de Cultura e à Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig - com vistas
à prorrogação do comodato para uso do imóvel onde funciona o
Centro Vhiver e à interrupção do processo de despejo dessa entidade.

Nº 1.044/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Secretaria de Cultura com vistas a efetivação
de convênio com o Centro Vhiver.

Nº 1.045/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana com vistas a obtenção de cópia da decisão judicial
relativa ao Processo nº 2006.38.00.024376-0, que tramitou na 7ª Vara
Cível da Justiça Federal em Minas Gerais.

Nº 1.046/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Secretaria de Defesa Social com vistas a que
se tomem providências com relação à abertura de inquérito policial
para apurar o impedimento de acesso do Deputado Padre João ao
cerco policial feito contra a manifestação de estudantes de Belo
Horizonte, em 22/8/2007.

Do Deputado Padre João e outros em que solicitam seja criada a
Frente Parlamentar em defesa e fortalecimento das Escolas Famílias
Agrícolas no Estado de Minas Gerais. (- À Mesa da Assembléia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Delvito
Alves.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura e de Transporte.
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Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, cumprimento a Mesa, os
Deputados e as Deputadas, Minas Gerais, saudando, de maneira
especial, a presença neste Plenário dos companheiros e das
companheiras profissionais da educação que estão participando, de
maneira cidadã, dos debates sobre o projeto do governo de Minas a
respeito do abono. Estamos discutindo as prerrogativas de um projeto
que ainda precisa do nosso entendimento, de muito diálogo, de muita
discussão, de muitas emendas e de muito aperfeiçoamento.

Registro que tive oportunidade de participar de uma parte da aula de
cidadania proposta pelo Sind-UTE, pelos profissionais de educação,
em relação ao piso salarial da categoria. Quando falamos de aula,
isso significa que devemos estar abertos à compreensão, ouvir
verdadeiramente o que a educação de Minas Gerais, através de quem
trabalha no dia-a-dia, quem convive com as crianças, com os
adolescentes, com a juventude, tem a nos dizer - à Assembléia
Legislativa, ao governo de Minas e a todos que têm responsabilidade
para com as pessoas, com os projetos e, especialmente, com uma
educação de qualidade.

Por vários momentos, dialogamos com a educação de Minas e com
quem faz esse debate na sala de aula, todos os dias, e está fazendo
conosco. Agradeço a presença cidadã, a aula de cidadania e,
principalmente, de humanidade que os profissionais de educação
estão dando à Assembléia de Minas, a Minas e ao Brasil.

Nesse agradecimento, incluo a presença de todos e todas vocês
aqui, em nome da Bancada do PT, do PCdoB e de muitos Deputados
e Deputadas, pois estamos sentindo estarem preocupados com a
educação em Minas Gerais. Todos queremos educação de qualidade.
A educação não pode ser apenas um discurso; tem que ser, na
prática, o comprometimento, que passa por orçamentos, recursos,
investimentos, e, especialmente, o cuidado com quem, no dia-a-dia,
vive a educação - os nossos profissionais, todos os que vivem na
escola e na luta cotidiana por uma educação de qualidade.

Registro que, desde quando o projeto chegou à Assembléia
Legislativa - desde 2004, 2005 -, estamos debatendo sobre as
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carreiras dos profissionais de educação e dos demais servidores,
discutindo as tabelas salariais. Agora vem a discussão do piso mais
uma vez. Ainda existe muita dúvida, até de muitos parlamentares,
porque se construiu um projeto que parece mais uma armadilha e é
divulgado facilmente pela imprensa, para convencer Minas Gerais de
que está sendo oferecido à educação um piso salarial. E sabemos que
isso não corresponde à verdade. Na verdade, estamos discutindo um
reajuste do projeto apresentado de 5%, muito distante da
recomposição histórica salarial reivindicada pela nossa categoria. Em
julho do ano passado, foram 5%; agora, mais 5%. Houve até um
debate aqui, Deputados Carlin Moura e Weliton Prado, quanto ao
percentual de reajuste da segurança pública. E todos os profissionais
e servidores da segurança pública ainda estão insatisfeitos em
receber o reajuste de 10% em setembro deste ano, 10% no próximo
ano e 10% em 2010. E, para nossa surpresa, um reajuste de apenas
5% para a educação em Minas Gerais, distante da reivindicação e da
necessidade histórica para se garantir auto-estima, respeito à
educação e aos educadores de Minas Gerais.

Então, essa é a primeira surpresa: 5% totalmente aquém da
necessidade dos nossos educadores. Surpresa maior, além dos 5%,
foi descobrirmos que o piso tão divulgado pela imprensa não
corresponde a piso, e traz de volta o que foi criticado pelo atual
governo: a tal PRC, abono que apresenta distorções na carreira dos
nossos educadores em Minas Gerais. Na verdade, o piso
remuneratório nada mais é do que o abono mais uma vez
transformado numa nova PRCN, agora com o nome trocado. Na
prática, reflete exatamente a mesma coisa.

Queria dizer que estamos construindo uma grande mentira em
Minas Gerais. Não deve ser esse o posicionamento do Governador do
Estado. Tenho absoluta certeza de que a Secretária de Educação está
se empenhando para que efetivamente haja uma tentativa de
educação de qualidade. Todavia, o discurso que temos ouvido é que
os investimentos não são necessários. Educação não é gasto, mas
sim investimento. Educação de qualidade é formação da vida das
pessoas de Minas Gerais. É preciso cuidar dos nossos jovens e
adolescentes, da nossa educação, dos nossos profissionais, que
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merecem o respeito dos governantes, de quem governa Minas Gerais.
Queria também falar sobre uma questão oriunda de um debate na

audiência pública. Por meio das suas representações, o Sind-UTE se
manifestou, assim como os Deputados nas diversas comissões. Já
passamos pela CCJ e pelas Comissões de Administração Pública, de
Fiscalização e de Educação na parte da manhã. Todavia, a grande
maioria ainda não tem clareza. Precisamos aperfeiçoar. Este é o
momento de fazermos isso, para que, além do reajuste de 5%,
obtenhamos efetivamente um piso digno da educação de qualidade
em Minas Gerais. Viemos aqui para defender o piso, não um piso
remuneratório nem muito menos um abono. Se, por um lado, para
quem se inicia na educação pode haver melhoria, pois pode começar
com R$850,00, para quem tem 5, 10 anos em diante sabemos que
haverá uma soma da sua remuneração mais esse abono de PRCN
para chegar a R$850,00. Isso não é digno para a educação de Minas
Gerais. É o momento de garantirmos o aperfeiçoamento dessa
legislação. Penso que não cabe a todos. Senti que os profissionais,
por meio das lideranças sindicais, estão abertos, vigilantes e
presentes para chamar a nossa atenção e a do governo de Minas de
que esse projeto tem espaço para avançar. Sentimos que os
Deputados também querem contribuir mais com a educação em Minas
Gerais. Portanto, este é o momento de aperfeiçoar e de avançar.
Queremos que esse apelo que fazemos a esta Casa Legislativa
chegue ao Governador Aécio Neves. Para haver educação de
qualidade, é preciso piso e remuneração de qualidade.

Gostaria de registrar que apresentamos emendas. Várias emendas
já foram apresentadas e derrotadas; aliás, várias ainda serão
apresentadas em Plenário para que tenhamos o tempo necessário.
Muitos Deputados já manifestaram a intenção de apresentar
emendas, que são necessárias para que tenhamos um acordo no
Plenário e em Minas Gerais em relação à nossa educação.
Apresentamos uma que consideramos a proposta ideal - aliás, já foi
derrotada na CCJ -, segundo a qual, para ter efetivamente um piso em
Minas Gerais, temos de reposicionar os nossos servidores da
educação na carreira aprovada nesta Casa Legislativa. Qual é o ideal
que entendemos? Para quem inicia a carreira, estão lá os R$850,00.
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Quem já está na carreira, reposicionando os R$850,00, para somar
com as vantagens, o tempo de serviço e os adicionais... E aí, sim, os
servidores vão crescendo gradativamente na carreira. Essa é que é a
proposta honesta e que deve ser a verdadeira e coerente. Devemos
avançar para aprovar aqui.

As Deputadas e os Deputados estão entendendo que esse é o
caminho correto. Essa deve ser a melhor proposta a ser discutida.
Então, sentemo-nos e façamos essa discussão. Amanhã há a reunião
da Comissão de Fiscalização Financeira. De maneira tranqüila,
agendamos uma discussão com a Seplag a fim de avançar nessas
propostas. Depois, a Comissão de Fiscalização Financeira voltará a
discutir o projeto. Chamaria a atenção dos profissionais que aqui se
encontram, professores e educadores, para ficarem vigilantes, para
estarem conosco aqui até amanhã, a fim de acompanhar as
discussões também nas comissões, a fim de efetivamente fazermos
avançar esse debate. Portanto, acredito, com a sensibilidade dos
nossos Deputados, ser possível abrir essas negociações.

Todos sabem que estamos divulgando que há hoje um plano de
desenvolvimento da educação, e há mesmo, que o Estado começa a
receber recursos do Fundeb, que há mais recursos para a merenda
escolar, que há mais comprometimento do governo federal com o
ensino médio. Então, é mais do que justo que Minas Gerais saia na
frente nessa área, já que está saindo na frente em termos de
crescimento econômico. Hoje, ela é a segunda maior economia.
Tenho um dado aqui, Deputado Weliton Prado, que dá conta de que o
ICMS, no governo Aécio Neves, teve um aumento de 75%. Vejam, no
Estado de Minas Gerais a arrecadação passou de
R$7.000.000.000,00 para R$13.000.000.000,00. Houve, assim, um
aumento muito significativo, que não está sendo repassado para a
educação de qualidade que pretendemos ter em Minas Gerais. Deixo
aqui esse registro do nosso compromisso e chamo a atenção dos
nossos Deputados para essa questão.

Há um sentimento de que queremos construir um piso até melhor do
que está sendo proposto para o governo federal. A CNTE, nesse
aspecto, tem o nosso apoio, qual seja fazer aumentar esse valor
nacionalmente. Temos de ter, no entanto, a consciência de que há
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uma limitação no que se refere às realidades do Brasil. Há Estados e
Municípios mais pobres, que, às vezes, de início, não conseguirão
pagar o piso. Então, a média nacional é diferente de uma que pode
ser construída em Estados industriais e mais ricos. Minas Gerais é a
segunda economia do País. Houve um aumento de ICMS, então pode
oferecer, sim, aos profissionais da educação uma melhora de salário,
um salário digno. É possível fazer isso. Isso não implica que não
estejamos lutando para melhorar o piso nacional. Fazemos coro com
os educadores do Brasil para que esse aumento aconteça em nível
nacional, uma vez que não foi votado na Câmara dos Deputados.
Estamos articulando, lá, a Bancada do PT e a base do governo Lula
para que esse aumento seja maior. Que Minas Gerais, também, dê o
exemplo. O Estado não está seguindo grande parte das linhas do
governo do Presidente Lula? Que siga, então, de forma melhor e faça
melhor, por ser um Estado rico e ser a segunda economia do País.
Deixo, então, aqui esse registro.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Agradeço o aparte e
parabenizo a Deputada Elisa Costa pelo pronunciamento. Sempre
repito que o Parlamento e o governo são como feijão: funcionam na
pressão. Acho que os servidores têm de mobilizar-se no Estado
inteiro, em todos os grandes, médios e pequenos Municípios.

Sabemos que a imprensa criou uma cultura, que não é verdadeira,
de dizer que os servidores ganham bem, que são marajás. Ela não
conhece a realidade dos servidores. Muitos estão passando fome.
Mas, infelizmente, criou-se essa cultura, que precisa ser desmitificada
no Estado de Minas Gerais. Assim, acredito que temos de mobilizar-
nos e até radicalizar. Infelizmente, se o Governador não sentir um
desgaste, não dará o braço a torcer.

A Deputada Elisa Costa disse muito bem, o ICMS subiu mais de
75%. Houve reajuste para servidor nessa mesma proporção?
Recentemente, a Copasa teve um aumento de 37%. O servidor teve
igual reajuste? A conta de energia elétrica teve um aumento, só neste
governo, de 100%. Houve quase 100% de reajuste para os
servidores? Os Promotores tiveram reajuste retroativo a janeiro de
2005. Vocês tiveram também? Não tiveram. Então, é muito importante
fazermos esse debate e mostrarmos a realidade à população. Há
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dinheiro, sim, pois o Orçamento do Estado é de mais de
R$30.000.000.000,00. Neste governo, praticamente o Orçamento
dobrou. Infelizmente, os salários dos servidores não acompanharam
essa evolução.

Para terminar, devo dizer que o governo quer dar um calote no
Ipsemg. Praticamente, os servidores não têm acesso à saúde. O
governo tem uma dívida com essa instituição de quase
R$1.000.000.000,00 e tem de pagar, pois é dinheiro do servidor. A
saúde no Estado vai bem? Não, vai mal. Então, é importante fazer
esse debate e mostrar a realidade aos pais, aos alunos, aos
estudantes, à Igreja, à comunidade e à sociedade organizada.
Parabéns, Deputada Elisa. Parabéns pela luta, servidores!

A Deputada Elisa Costa - Encerrando, Presidente, informo que me
sinto muito feliz por hoje poder contar com todos desta categoria
histórica, na qual militamos. A presença é realmente efetiva,
permanente e vigilante. Essa é a aula de cidadania da educação de
Minas Gerais. Muito obrigada.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, senhoras e senhores parlamentares, imprensa, senhoras e
senhores, quero, nesta tarde, tratar de dois assuntos importantes para
minha região, o Norte de Minas.

Primeiramente, gostaria de me reportar a uma audiência que
tivemos ontem com o Ministro dos Transportes, na qual estavam
presentes todos os parlamentares votados no Norte de Minas, os
Deputados Estaduais e vários Deputados Federais, quando fomos
fazer ao Ministro dos Transportes uma cobrança relativa à publicação
da licitação da BR-135, uma das rodovias federais mais importantes
deste país, que liga todo o Sudeste e Sul do Brasil com o Nordeste.

Esse trecho, de Montes Claros a Belo Horizonte, talvez seja hoje
considerado um dos piores das rodovias federais do nosso país. É
bem verdade que taparam alguns buracos, mas, com certeza,
considerando a proximidade das chuvas, que ocorrerão, se Deus
quiser, no final do ano, teremos novamente instalada a situação de
caos nessa rodovia.

Estivemos, pela terceira vez neste ano, no Ministério dos
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Transportes. A primeira vez foi em fevereiro; a segunda, em maio; a
terceira, agora em agosto. Essa audiência agendada para ontem
estava marcada desde maio, ou seja, há quase três meses, e o
Ministro nos garantiu que assinaria o processo de licitação
autorizando a publicação do edital.

Fomos para lá, com a emoção bastante aflorada. Estávamos
eufóricos, talvez por sentir-nos recompensados pelo nosso trabalho, e
qual não foi a nossa surpresa quando, mais uma vez, ouvimos do
Ministro que o governo federal tem o dinheiro, por meio do PAC -
parece até que o dinheiro está sobrando em Brasília -, mas não havia
projeto. Nosso projeto foi entregue há dois anos, quando a Associação
Comercial e Industrial de Montes Claros e a sociedade desse
Município se mobilizaram. Fizemos o projeto, ou melhor, mandamos
confeccionar o projeto, que custou R$300.000,00, e a população de
Montes Claros o entregou às mãos do Ministro dos Transportes, que
alegava não ter o dinheiro.

Qual não foi nossa surpresa quando, mais uma vez, ouvimos o
Ministro dos Transportes dizer que ainda não poderia lançar o
processo licitatório. Foi marcada nova data, 10 de novembro, quando
novamente estaremos lá. Não desistiremos. Faremos comitiva ou uma
delegação, com todos os Prefeitos das cidades interessadas nas
obras da BR-135, assim como a imprensa e a população, para que
possamos, mais uma vez, cobrar do governo a publicação do edital de
licitação de nossa estrada.

Estou relatando esses fatos desta tribuna, aproveitando a presença
de pessoas importantes da sociedade mineira, como os professores,
com os quais convivemos dia a dia, para mostrar que é necessário,
mais que nunca, haver persistência, principalmente quanto a essa
obra.

Quem conhece o Norte de Minas - e os senhores e as senhoras
devem conhecê-lo bem - sabe da nossa luta. Trata-se de uma região
que, historicamente, em todos os aspectos, está em desvantagem em
relação às demais. Pela BR- 135 transitam quase 10 mil carretas
pesadas por dia; por ela passa toda a nossa economia.

Deputado Doutor Viana, V. Exa. também é um lutador, um dos
defensores da BR-135. Portanto, no dia 10, queremos levar também a



1054

imprensa de Belo Horizonte, queremos cobrar isso.
Deputado Weliton Prado, em certo momento temos de dizer sim ou

não. Não adianta continuar nessa situação de empurra-empurra,
nessa enganação constante. Se o governo federal possui o recurso
para construir as BRs, se está dizendo que não falta dinheiro, mas
projeto, tivemos o cuidado de pedir à sociedade norte-mineira que
fizesse o projeto e o entregasse. Então, agora queremos uma
definição: faz-se ou não. Não podemos aceitar que promessas sejam
feitas e não sejam cumpridas.

Sr. Presidente, tratarei de outro assunto que, na minha opinião, é
importante para todos nós. No Norte de Minas, estamos enfrentando
uma seca de quatro meses. Há 120 dias, não cai uma gota de água
nos Municípios norte-mineiros e em parte dos do Vale do
Jequitinhonha. Nesses quatro meses, estamos passando por uma
situação extremamente difícil. Tomara que chova! Deus ajude que
chova!

Estive hoje com alguns Prefeitos, que vieram a Belo Horizonte.
Junto à Coordenadoria de Defesa Civil, vamos traçar um programa de
atendimento às famílias, já que milhares de pessoas não têm água
para beber, ou seja, não há água para abastecimento humano. Nos
120 dias em que não chove no Norte de Minas, a Emater computou
540 rios e córregos que já estão secos. Ademais, muitos Municípios
estão perdendo a única fonte de água potável, água limpa, visto que
os poços artesianos estão secando, principalmente nas cidades mais
distantes, a exemplo de Salinas, Botumirim e Itacambira. A situação
está desesperadora.

Nesta tarde, Sr. Presidente, caros colegas, gostaríamos de solicitar
ao governo do Estado que prepare um programa de emergência para
a região norte-mineira e para o Vale do Jequitinhonha. Estivemos com
o Dr. Márcio Kangussu, que em boa hora assumiu a Copanor. Ele está
trabalhando para atender a quase 600 Municípios, principalmente os
das regiões mais secas, áridas. Hoje, com o Secretário Dilzon Melo,
procuraremos elaborar um programa de atendimento emergencial ao
Norte de Minas e ao Vale do Jequitinhonha. Diante disso, gostaria de
contar com o apoio dos companheiros, pois quem conhece a nossa
realidade sente o drama por que passa a região do Norte de Minas.
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Belo Horizonte também está enfrentando uma seca. Ocorreu aqui
uma diminuição da umidade atmosférica, que, na noite passada,
chegou a 15%. Por causa disso, inúmeras pessoas, especialmente as
crianças, estão adoecendo. Isso que está acontecendo aqui ocorre
praticamente em 10, 11 meses do ano na região norte-mineira. Todos
os anos, vemo-nos diante de um programa emergencial. Às vezes o
DNOCS perfura poços, a Codevasf distribui água, mas não há um
programa definitivo de atendimento à região norte-mineira.

As pessoas muitas vezes conhecem a nossa realidade apenas pela
televisão e não sabem o que estamos passando. Sabemos da
importância - e o meu partido também sabe - do atendimento a toda a
sociedade. Mas esse atendimento que estou falando deve ser ao povo
norte-mineiro que está com sede. Os senhores sabem o que isso
pode significar para a nossa região.

Queria abordar esses dois assuntos: o da BR-135 e o de um
programa emergencial de atendimento ao Norte de Minas nessa seca,
o qual faz parte das nossas ações. Deveria fazer parte das ações de
todo o povo mineiro, porque nossa região foi segregada e esquecida
ao longo dos anos.

Estou dizendo aqui, em alto e bom som, que o atendimento ao
nosso povo deve ser prioritário. Isso deve ser preocupação de todos
nós, assim como também deve ser em relação à saúde e à educação.
Temos um governo sensível, uma pessoa que se preocupa com o
Norte de Minas, e ainda órgãos do Estado que estão substituindo
órgãos federais que também deveriam estar arregaçando as mangas
e cumprindo suas obrigações de atender nossa gente.

Em nome desse povo - que a senhora não deve conhecer -,
estamos aqui pedindo socorro para o povo norte-mineiro, que enfrenta
uma seca de quatro meses e merece todas as atenções do povo de
Minas Gerais. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, tínhamos programado falar nesta tarde a respeito da infra-
estrutura da nossa região, do Nordeste e Norte de Minas, em relação
ao projeto do PMDI, que está na pauta. No entanto, neste momento
devemos abrir uma exceção em razão da sensibilidade que todos
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devemos ter - e a temos com certeza - para a questão da educação
em Minas Gerais e no Brasil.

É muito difícil, realmente, imaginar que um Soldado possa ganhar
mais que uma Diretora ou uma professora. É complicado entender
que não se consigam os recursos para conceder aos professores uma
remuneração melhor, mais condizente com as necessidades de suas
famílias. Essa reflexão deve ser feita, sim, por esta Casa, e com a
maior tranqüilidade.

Lembro-me de que, viajando com o Vice-Governador e então
Secretário de Educação, Dr. Walfrido dos Mares Guia, no passado, o
qual havia implantado aquela forma de passar os alunos por decreto,
sugerimos a ele que estaria formando geração de analfabetos. Disse
ainda que estaria criando sérios problemas para a educação porque,
na série seguinte a que o aluno era promovido por decreto, os
professores teriam graves problemas para fazer com que os alunos
aprendessem.

Fui Prefeito por duas vezes. No primeiro mandato, eu talvez tenha
encontrado uma situação parecida com a que vivem os professores de
hoje. Naquela época os professores rurais ganhavam 60% do salário
mínimo. Então estabelecemos um piso, pelo menos um mínimo para
começar, e fomos crescendo. Digo com muita felicidade que os
professores do meu Município, tanto os do meu primeiro mandato
como os do segundo mandato de Prefeito, ganham mais que o
professor da rede estadual. Se é possível para o 3º Município mais
pobre de Minas pagar melhor que o Estado, é claro que é possível
encontrar sensibilidade entre nós, numa negociação que seja feita
com o respeito devido, com o diálogo necessário dos educadores, dos
serventes e de toda aquela massa trabalhadora da educação.

Sr. Presidente, é necessário, sim, ver a situação dramática que
enfrentou o meu caro Deputado Carlos Pimenta, com insultos, o que
não é próprio da democracia. Se queremos conquistar algo... Na
minha terra, dizem que quem quer pegar galinha não faz “xô”. Se você
quer conquistar um Deputado, não o insulte; se você não quer
conquistar um Deputado, não terá o diálogo que precisa. Pode falar
mais alto, que todos ouviremos. Tenho a certeza de que esse não é o
nível desejado do professor. Queremos conduzir uma conversa com o
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intuito de buscar sensibilidade para rediscutir o assunto, buscar
entendimento com o governo, buscar os repasses que não são feitos
pelo governo federal para a área de educação, buscar entender o que
está acontecendo com as ONGs da alfabetização. Na semana
passada, houve denúncia feita pelos grandes jornais, pela grande
imprensa brasileira, sobre os graves desvios de recursos destinados
pelo governo federal às ONGs educacionais. Temos de buscar
entendimento, sim. Estamos vendo crises não apenas na educação.
Houve explosão em Ponte Nova, e 25 pessoas foram queimadas vivas
durante 1 hora, abraçadas umas às outras, durante uma guerra de
gangues. Tentou-se até instalar CPI para apurar o fato. A
criminalidade cresce em função do que está acontecendo desde o
governo Itamar Franco. O governo federal não repassa o dinheiro do
Fundo Penitenciário. Portanto as coisas têm de ser discutidas com
toda a sensibilidade, o respeito e o carinho pela classe, mas,
sobretudo, permitindo que possamos falar o que pensamos. Com
gritos no ouvido, isso é muito difícil. Essa não é uma atitude própria de
professores. Com grito no ouvido, não é possível conversar. Sala de
aula, não para mim, querida. Já passei por essa sala há muito tempo.

Todos os oradores que aqui estiverem farão, naturalmente, uma
manifestação favorável ou contrária. A votação é feita por 77
Deputados; as negociações são feitas na comissão específica, onde
todas as pessoas se manifestam. Às vezes, até reclamamos da
imprensa, porque ela imagina que apenas o Plenário decide, mas a
maior parte dos projetos são decididos nas comissões temáticas, onde
o espaço é aberto à manifestação de todos. A Assembléia permite a
realização de uma, duas, três, quatro reuniões ou quantas forem
possíveis. Esta é a Casa do povo; é uma Casa de porta aberta, onde
as pessoas têm o direito de chegar e discutir com seus parlamentares.
Mas a discussão tem de ocorrer de forma civilizada. A TV Assembléia
está filmando tudo. Cada manifestação é importante. A transmissão é
ao vivo, e todos estão assistindo.

Peço apenas àquelas pessoas mais exaltadas e revoltadas que
tenham paciência, para podermos concluir o raciocínio. Estou
tentando ajudar a classe e conduzir um raciocínio. Se não querem que
eu fale, eu paro. Creio que este é o momento de discussão, de buscar
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o entendimento, a participação. Não farei discurso demagógico, pois
não estou aqui para fazer demagogia. Não farei média com ninguém.
A demagogia é própria dos oportunistas, que, no momento de
dificuldade, exploram as dificuldades das pessoas, dos grupos. Temos
educação suficiente, preparo suficiente, conhecimento suficiente, para
não cair nesse jogo.

Quer vocês queiram, quer não, trabalharemos para tentar defender
melhor piso salarial, melhores condições de vida. Trabalharemos com
todo carinho e dedicação, porque temos consciência dessa
necessidade. Temos convicção de que é preciso fazer isso, não
porque há pressão. Não sou o feijão do meu amigo Deputado Weliton
Prado, a quem concedo um aparte.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Agradeço o aparte ao
Deputado Getúlio Neiva. V. Exa. tem razão no que diz respeito à
questão das comissões, e registro a indignação do pessoal. Hoje de
manhã, eles estiveram na Comissão de Educação, onde fora dito que
o projeto viria para o Plenário, onde isso seria resolvido. Sabemos que
o Plenário praticamente homologa o que se define nas comissões.
Portanto as alterações teriam de ser feitas nas comissões temáticas.
Para tal, apresentamos várias emendas e sugestões.

O projeto, da forma como está, não agrada o conjunto dos
servidores. Portanto é muito importante que as comissões acatem as
propostas, e sabemos que isso depende de uma definição do próprio
governo. Todavia, o que foi dito para os servidores é que o projeto
viria para o Plenário, mas sabemos que não é assim que funciona.
Para avançar, é muito importante o projeto não ser aprovado no
afogadilho. É preciso que haja mais discussões, e a sugestão de V.
Exa. é muito importante. Contamos com a possibilidade de realização
de outra audiência pública, e o governo tem de ter a sensibilidade de
acatar sugestões.

O Deputado Getúlio Neiva - Deputado, não só o governo, mas nós
também devemos ter a sensibilidade de retomar a discussão
propriamente dita. O projeto não está na pauta. Portanto pode-se
voltar à discussão. Mesmo que estivesse na pauta, a Assembléia tem
sido bastante sensível tanto com a emenda de Plenário quanto com o
retorno de projeto para discussão. Não vejo nenhum problema nisso.
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O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Hoje o projeto estava na
pauta da Comissão de Educação. As emendas foram rejeitadas, e a
Comissão de Educação registrou que ele viria a Plenário, podendo ser
resolvidas as reivindicações dos servidores. Posteriormente o projeto
foi distribuído, em avulso, na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Nossa sugestão é a realização de uma grande
audiência pública, pois, da forma como está, o projeto não agrada os
servidores, já que não define um piso. Na realidade, define um teto e
um abono. Os servidores praticamente ficarão com o salário
congelado. Solicitamos ao governo que tenha a sensibilidade de fazer
as mudanças. Temos um estudo revelando que 13 Estados da
Federação, mais o Distrito Federal, já pagam acima do que está
proposto em Minas Gerais. Se levarmos em conta que o nosso Estado
é um dos mais ricos da Federação e que a evolução das receitas do
Estado tem aumentado de forma exorbitante, parece que o orçamento
dobrou no governo, há a possibilidade de oferecer um reajuste com
dignidade para os servidores. Sei que V. Exa. tem essa vontade,
assim como o PMDB, partido que V. Exa. representa, tem o
sentimento de sentar, dialogar e propor mudanças. Todavia é
fundamental que o governo também tenha. É importante ganharmos
mais tempo para fazer alterações no projeto.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço o aparte do nobre Deputado
Weliton Prado. A matéria não está na pauta do Plenário. Este não é o
momento para fazer essa discussão. Parece que houve uma
informação equivocada na Comissão de Educação de que esse
assunto estaria na pauta de hoje, mas ele não está. Aliás, estou com a
pauta nas minhas mãos. Portanto, não é o momento de fazer pressão
no Plenário. É o momento de reivindicar, de buscar, por meio das
Lideranças, novas discussões, se acharem necessário.

Estou trazendo meu apoio pessoal, de público. Parece que os
nossos professores não entenderam que esse assunto não está
sendo votado hoje. Parece que a excitação se dá por essa razão, mas
não estamos discutindo o assunto.

Esse assunto não está no Plenário, hoje, mas poderá, sim, voltar à
discussão, desde que as Lideranças partidárias concordem. Mais
importante do que buscar o entendimento com o governo é buscar o
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entendimento nesta Casa. Se houver o entendimento na Assembléia,
haverá possibilidade de uma negociação melhor com o governo.

Não vejo por que não negociar, se quase todas as matérias que vêm
à pauta - e V. Exa. diz que elas são votadas de roldão - são votadas
após discussão com o governo. Aliás, foram muitas as vezes em que
os projetos foram modificados por atuação dos parlamentares, sendo
votados somente após essa discussão.

Na quinta-feira, saímos daqui acompanhados do relator de um
determinado projeto, o qual o havia discutido em Plenário, e o referido
relator voltou atrás no seu entendimento sobre o projeto, que agora
será colocado em pauta, amanhã cedo. A negociação é o ponto
principal de todo projeto, mas, para que haja essa negociação, é
preciso que nós, Deputados, nos entendamos. Essa é a primeira parte
dessa negociação. As bancadas devem-se entender entre si,
propiciando, assim, a rediscussão dos projetos, os quais não se deve
dar por encerrados enquanto houver tempo hábil para uma nova
discussão.

Entendo que este é um momento muito importante para a educação
de Minas Gerais e que é possível buscar a melhora da proposta feita
pelo governo. Só não podemos garantir essa proposta, porque o
legislador faz a lei, mas não pode garantir o dinheiro para pagar o
valor determinado pela lei. Então, o importante é discutir.

Estou propondo à bancada do meu partido, com anuência dos
Deputados Antônio Júlio, José Henrique e demais companheiros
Deputados, a busca de uma nova forma de rediscussão, isto é, uma
opção para essa polêmica criada em torno do aumento dos salários
dos servidores da educação.

Gostaria de deixar bem claro ao pessoal da Comissão de Educação
ou de qualquer outra comissão que não mandem as pessoas vir para
o Plenário quando o projeto não estiver em fase de discussão e
votação no Plenário. As pessoas vieram para cá enganadas, achando
que o projeto seria discutido hoje. Há um equívoco de informação.

Concluindo, o projeto poderá ser rediscutido, caso haja interesse,
por parte das bancadas, de buscar a rediscussão do referido projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
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O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
trabalhadores da rede estadual de educação presentes, em respeito à
presença de todos e ao acompanhamento legítimo e democrático que
todo cidadão pode e deve exercer sobre os trabalhos não só do Poder
Legislativo, mas também das instituições em geral, vou continuar
tratando do assunto da educação.

Gostaria de começar falando de maneira, talvez, diferente, mas
igualmente importante. A primeira questão a ser abordada vale para
Minas, para o Brasil, para o Legislativo, o Executivo e o Judiciário,
assim como para a sociedade, em seu conjunto.

Basta estudar a história das nações e a evolução dos países,
comparando os indicadores, para constatar que não existe
possibilidade de desenvolvimento pleno de uma nação sem uma
política pública educacional bem estruturada. Essa é uma questão
fundamental, que deve ser priorizada pelo conjunto da sociedade e
pelos poderes públicos constituídos.

Dessa forma, ou se coloca a política pública de educação no centro,
não na margem, das prioridades não só do investimento financeiro,
mas também do investimento das energias instaladas no País, ou não
se criarão as condições adequadas ao desenvolvimento econômico
com justiça social. E, quando analisamos os indicadores educacionais
em nosso Estado, percebemos que há um déficit histórico de
valorização do sistema educacional.

O PMDI está na pauta, um projeto que sinaliza o planejamento até
2023. Ele contém um diagnóstico que revela, entre outras coisas, que
a taxa de escolaridade média da população adulta no Vale do
Jequitinhonha é de apenas três, quatro anos; ele aponta que Minas
Gerais, em que pese a ser a 2ª ou 3ª economia do País, está em 10º
lugar na escolaridade média da população adulta no País; e revela
que 46% dos jovens que ingressam no ensino médio não o concluem.
Ou seja, se nosso Estado não recuperar sua capacidade de
valorização da política pública de educação, verá reduzidas as
chances de desenvolvimento com distribuição de renda e com
redução das disparidades regionais.

Digo política pública de educação porque, infelizmente, durante
algumas décadas, por hegemonia do pensamento que sobrevalorizou
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o papel do privado sobre o público, houve uma inversão no País.
Tínhamos um ensino público com muita qualidade, mas com
dificuldade de acesso. Os governos anteriores estimularam a
valorização do ensino privado. O ensino privado começou, com base
no mercado, a se distanciar, do ponto de vista da qualidade, do ensino
público. E foi-se buscando resolver o problema do acesso, que é
fundamental, sem a garantia da qualidade. Esta ia, gradativamente,
para o ensino privado, pago, caro, que atendia apenas a uma parcela
da elite. E, quando aquelas pessoas mais pobres, com os avanços da
legislação, puderam ter acesso ao ensino público, este foi, pela falta
de investimento por parte do poder público, decaindo de qualidade,
em que pese à heróica resistência dos trabalhadores desse sistema.

Precisamos inverter essa situação. Mas, para isso, devemos discutir
duas questões básicas. Quando se fala em fortalecer política pública
de educação, deve-se garantir o acesso de um lado e a permanência
e a qualidade de outro. O acesso, no ensino fundamental, está
relativamente resolvido, havendo problemas no ensino médio. O
ensino infantil vê perspectivas de uma crescente universalização a
partir do Fundeb. No ensino superior, houve expansão exagerada do
privado até os governos federais passados, retomado agora na
perspectiva pública do governo Lula, com a expansão das instituições
federais próprias ou por meio de extensões de universidades
existentes, e com a garantia de aquele pobre que vai para o ensino
superior privado com ajuda do ProUni.

E a qualidade? Para se garantir qualidade na educação e na saúde,
é preciso priorizar o recurso humano, o trabalhador. Se este não
estiver valorizado, motivado, capacitado e bem remunerado, não terá
as condições adequadas de assegurar, com outro conjunto de
medidas, um ensino de melhor qualidade. Daí os problemas
decorrentes se não for assegurada qualidade e valorização do recurso
humano. Haverá problemas na permanência, nos índices de evasão
escolar - altíssimos - e no próprio processo de aprendizagem.

Muitas vezes, a não-qualidade significará, lá na frente, uma porta
fechada para o jovem que quer prosseguir numa vida mais digna,
desenvolvendo em plenitude seus dons e suas vocações. Portanto,
temos de garantir profissionais valorizados, projetos pedagógicos
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adequados, materialidade, biblioteca, informática, espaço para o
esporte e acompanhamento social, principalmente para as famílias
mais pobres, porque não dá para o Diretor e os professores
cumprirem papel de assistente social, psicólogo e sociólogo. As
escolas têm de ter um acompanhamento social que garanta às
crianças pobres o mesmo direito de permanência das crianças de
classe média ou mais abastadas. Esse é o caminho estratégico.

Quanto ao projeto encaminhado pelo governo, quero falar
especificamente dessa linha de valorização da política pública de
educação, que, para mim, incorre num erro gravíssimo. Ficamos aqui,
em 2003, 2004 e 2005, num amplo processo de negociação para
garantir plano de carreira, tabela salarial e corrigir a distorção da
Parcela Remuneratória Complementar - PRC -, exatamente para
conferir uma lógica mais adequada na promoção, na progressão, no
estímulo ao profissional, ainda que, naquele momento, os valores
estivessem muito aquém dos reivindicados pela categoria.

Não farei juízo de valor da intencionalidade do governo, mas o que
se passou para a sociedade é que Minas Gerais é o primeiro Estado a
adotar o piso nacional do salário mínimo. Ao estudarmos o projeto na
Comissão, vemos que o governo muda a PRC e a transforma em
PRCN, uma espécie de abono, e o que era para ser piso de
vencimento básico se transformou em piso remuneratório, com PRCN,
com distorção, voltando a uma situação anterior que quase joga por
terra todo o trabalho realizado na legislatura passada. Portanto, quero
sensibilizar os parlamentares, principalmente os que participaram da
legislatura anterior.

Primeiramente, não entrarei na discussão do valor que é necessário.
A Deputada Elisa Costa foi muito feliz ao dizer que não adianta
Deputado da base de governo falar que esse valor é maior do que o
do governo Lula. Quando o governo federal toma a decisão, vinculado
ao Fundeb, de estabelecer um piso nacional, todo mundo sabe que
Alagoas, Sergipe e Piauí são diferentes de São Paulo, do Rio Grande
do Sul e de Minas Gerais. Não podemos fazer, nem de um lado nem
de outro, exercício retórico para iludir as pessoas.

Sabemos que Minas Gerais tem muito mais condições de ir além de
um Estado do Nordeste brasileiro. Mas não adianta ir supostamente
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além com um mecanismo que prejudicará os profissionais. Se for para
adotar o mesmo piso, que o adote na lógica da carreira, com
reposicionamento, com valor justo e adequado. Será que 5% é o
máximo que o Estado pode conceder aos servidores da educação?
Sabemos que outras categorias receberam níveis maiores de reajuste.

Quero aqui, com muita tranqüilidade, focar esse debate nas duas
questões. Primeiro, não vamos rasgar a tabela e o plano de carreira,
que aprovamos com tanta negociação nesta Casa, para que saia uma
propaganda em que Minas Gerais é o primeiro Estado a adotar o piso
de R$850,00. Essa é a primeira questão.

A segunda questão. Num esforço de negociação - concordo com os
Deputados que me antecederam, com o próprio Deputado Getúlio
Neiva -, é necessário envolver todas as bancadas, principalmente a do
governo, que é majoritária, para chegarmos juntos, sem bonzinhos
nem mauzinhos, ao governo do Estado, e colocar a Assembléia junto
aos servidores, para buscar uma aproximação maior e real do que o
Estado pode dar para valorizar o trabalhador da educação.

Os Deputados e as Deputadas sabem que, historicamente, os
trabalhadores da educação não foram priorizados na divisão do bolo
do recurso público gasto com o funcionalismo. As carreiras de
fiscalização, de arrecadação, de outros Poderes - não falo aqui do
Legislativo - tiveram níveis de reajuste muito maior do que a média do
servidor público estadual.

Temos essa obrigação, para não revertermos esses indicadores de
educação em Minas, que podem ser um entrave para o que
queremos, o desenvolvimento com justiça social.

Deputado Carlin Moura (em aparte) - Deputado André Quintão,
gostaria de fazer uma exposição a título de esclarecimento. Como
membro efetivo da Comissão de Educação - obviamente, não tenho
procuração para falar em nome dos outros membros da Comissão -,
ouso fazer uma interpretação do comportamento dos seus membros
hoje, pela manhã. O parecer da Comissão sobre o projeto foi na sua
íntegra, ou seja, o projeto manteve-se na sua íntegra. Hoje os
Deputados e as Deputadas da Comissão sinalizaram que há
necessidade de aprimorá-lo. A leitura que faço da reunião de hoje,
pela manhã, é que, no momento em que a Comissão de Educação
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passa a matéria ao Plenário, quer dizer que esse aprimoramento
depende do conjunto dos Deputados desta Casa. O que essa
Comissão está querendo é dizer ao governo que está no momento de
negociar, de encontrar mecanismos para aprimorarmos o projeto.
Tivemos, com o Líder da Maioria desta Casa, a oportunidade de ouvir
os professores, os servidores, os sindicatos da categoria, em
audiência pública, e percebemos que o projeto na forma original não
contempla os interesses dos servidores da educação. Então, agora, a
responsabilidade é do Plenário desta Casa. Ou nos sensibilizamos
para reabrir a negociação e aprimorar o projeto ou os servidores
sairão no prejuízo. Penso que essa é a leitura que podemos fazer da
reunião da Comissão de Educação de hoje. Vamos reabrir as
negociações.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado Carlin
Moura. Faço esse apelo aos Líderes da base de governo: primeiro em
relação ao mecanismo, abono e PRCN. Isso é um retrocesso, pois
não atende, não está na lógica de valorização do servidor. Vamos
colocar o piso não como remuneratório, mas como vencimento básico
reposicionado na carreira, para que o servidor tenha todas as
vantagens; e não há um teto que depois joga para baixo, que vira
abono, e ele não terá mais benefício para frente.

A segunda questão diz respeito ao aumento do nível do reajuste que
vai ao limite do que o Estado tem certeza que ainda pode comportar.
No mais, parabéns aos trabalhadores da educação, que
democraticamente estão aqui, de maneira respeitosa, fazendo o seu
papel. Sociedade democrática é assim. Muito obrigado.

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

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
servidores públicos presentes, todos que nos acompanham nesta
tarde. Tenho também um assunto importante sobre saúde, Sr.
Presidente, mas quero, em um primeiro momento, seguindo a linha de
raciocínio desenvolvida pelo Deputado André Quintão, dirigir-me não
apenas aos servidores, mas a todos os mineiros e, de um modo
especial, a todos os colegas Deputados, com quem temos de
compartilhar essa missão. O André disse muito bem, o Getúlio
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também disse; esse processo deve ser construído por todos, não é
um processo para ser debatido como sendo da Oposição ou da
Situação. Todas as vezes que conduzimos as questões dessa forma,
corremos o risco de saber o placar por antecedência.

Sabemos - e isso é até um gesto de respeito a todos os servidores
presentes e a todos os que nos acompanham - como é a composição
da Assembléia Legislativa, quais são os partidos que apóiam o
governo do Estado, quais são os que fazem oposição ao governo, e,
se estabelecermos que esse processo será colocado como uma
queda-de-braço entre o governo e a Oposição, anularemos a
possibilidade do diálogo e do entendimento, e, agindo assim, perderão
todos. Ainda que vá haver um vitorioso no painel eletrônico, no
resultado da votação, perderão todos, pois o entendimento que se
constrói a partir do diálogo é sempre algo melhor, pois busca
contemplar a grande maioria, ainda que não se consiga a
unanimidade, praticamente impossível no ambiente democrático, que
é o espaço da contestação, mesmo. Isso é natural, e não é por acaso
que convivemos com isso dentro da Assembléia. Respeitamos, mas
obviamente queremos e devemos ser respeitados. Justamente aí se
constroem todas as possibilidades do entendimento.

O Deputado André Quintão lembrava a legislatura passada, e tive a
felicidade e a oportunidade de estar aqui, trabalhando em projetos
como esse - relatei alguns, presidi a Comissão de Administração
Pública, fizemos tantas audiências públicas. Em praticamente todas
as vezes conseguimos avançar com contribuições vindas da parte da
base do governo e da Oposição - quase em 100% das vezes. A
Oposição tem o bom-senso e o entendimento de saber que em
momento algum votou ou aprovou qualquer emenda apenas porque
queria. Ela é numericamente muito inferior, o que não a desqualifica
em nada, tem todo o meu respeito e o respeito de um ambiente
democrático. Quando conseguimos avançar em um entendimento,
precisamos dos votos da Oposição e da base, e muitas vezes a base
do governo, a Maioria, precisa também do entendimento, de um voto
que seja da Oposição - não que ele seja o voto que decide
numericamente, mas é o que decide para contribuir para o andamento
do processo.



1067

Agora vivemos uma situação semelhante. Conversava com o
Presidente do Sindipúblicos, o Geraldo, antes de entrar aqui, e
concordávamos com um aspecto: temos alguns avanços. Sempre que
discutimos um projeto, é preciso ter a clareza de avaliar que existem
questões que precisam avançar mais. Na audiência pública que
ocorreu na semana passada, para provocar o debate, a requerimento
de minha autoria, fizemos algumas cobranças à Seplag e à Secretaria
de Educação - e continuarei cobrando, apesar de questionarem ao ver
o Líder da Maioria cobrando, como se isso não fosse natural do
processo democrático. Aqui não existe nenhum Deputado
subserviente nem nenhum Deputado intransigente a ponto de não
dialogar com o governo. Convivo com meus colegas da Oposição e
vejo que fazem suas críticas, mas sentam-se conosco para conversar
e buscar entendimento. Também não existe Deputado da base do
governo - pelo menos tenho tido a felicidade de perceber isso dos
meus colegas - que não tenha a coragem e a dignidade de dizer que o
governo precisa mudar nisso ou naquilo.

Assim, muito se avançou. Naquela audiência pública, por exemplo,
verificamos ser indiscutivelmente um avanço dizer que nenhum
professor em Minas Gerais com uma jornada de 24 horas semanais -
e portanto um vínculo - poderá, a partir de 1º de janeiro, ganhar
menos que R$850,00. É indiscutível que isso representa para uma
parcela da categoria um avanço, principalmente para aquele que está
iniciando a carreira e, hoje, ganha menos que R$600,00, salário que
não é absolutamente condizente com uma atividade tão importante.
Alguém pode dizer: “Mas R$850,00 é suficiente?”. Não, esse é o piso,
é o mínimo que se considera, levando-se em conta uma série de
fatores.

Não irei aqui me alongar na discussão. O André disse que não se
pode comparar com o projeto que o Presidente Lula enviou ao
Congresso, propondo R$850,00 para 40 horas semanais, como piso
para um professor, para entrar em vigência entre 2008 e 2010, já
guardando a diferença entre Estados da Federação e dando um prazo
maior para algumas unidades, como o Piauí, que o Deputado André
Quintão citou. Não conheço a situação em detalhes, mas todos
sabemos que o Nordeste brasileiro sofre com dificuldades econômicas
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muito mais graves. Minas Gerais também tem seus problemas no
Jequitinhonha e em tantos outros lugares.

Não me vou alongar nisso, mas dizia que, se por um lado é
indiscutível um avanço para alguns profissionais - e não são poucos,
são milhares - que poderão ter um piso garantido de R$850,00, temos
que nos preocupar com os demais, com os que já ganham mais de
R$850,00, somados os demais benefícios, numa jornada de 24 horas
semanais, mas que precisam e merecem ganhar mais, que já estão
próximo de se aposentar. Agora a previsão é de 5%. Onde podemos
buscar um entendimento? É importante recapitular o trabalho que
tivemos quando o Governador Aécio Neves mandou a esta Casa um
plano de carreira, objeto de luta de mais de 20 anos, que passou por
vários governos. Aqui esse plano de carreira foi debatido, aprimorado
e votado. Mandou também as tabelas. Ali podemos encontrar
mecanismos de reposicionamento mais rápido por tempo de serviço
ou por títulos, que podem fazer com que esse profissional possa
ganhar mais que os 5% que estão previstos. Conversando com o
Geraldo, ele falava: “É preciso avançar, mas seria importante se
conseguíssemos avançar mais rapidamente para garantir, para o mês
de setembro, esse aumento. Quem está sentindo as dificuldades na
pele é o professor. Cada dia com o salário defasado é duro”. Temos
que ter o bom-senso de garantir algum aumento para os professores
todo ano. Essa é uma das coisas que temos tratado com o
Governador Aécio Neves. Outros Governadores não tiveram esse
cuidado de reajustar os salários dos professores todo ano. Com um
reajuste anual, podemos chegar ao ideal mais cedo.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Brilhante colega Deputado
Domingos Sávio, acho que este é o momento de repensarmos o que
foi feito até agora. A reunião da Comissão de Educação realizada hoje
foi um desastre. Precisamos reconhecer isso. Transferir para o
Plenário a discussão para negociar, para fazer acordo é brincadeira.
Temos que conversar com o Presidente da Comissão de Educação
para refazer essa decisão. Temos que buscar nova reunião, novo
debate, aproveitar a presença do Líder do Governo nesta Casa,
Deputado Mauri Torres, para propor a volta do diálogo. Digo isso
admirando a posição que V. Exa. está tomando neste momento,
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porque o normal é o Líder do Governo ficar quietinho no canto apenas
escutando. V. Exa. veio e enfrentou o assunto de forma bastante
concatenada e objetiva.

Estou falando agora como cidadão. Comecei a estudar, no primário,
numa escola rural, andando 8km a pé. Todo o meu curso primário,
secundário e minha universidade foram federais ou estaduais. Sempre
estudei em escola pública porque sou de origem muito pobre. Vejo
com tristeza a situação dos nossos professores. Não gostaria de me
referir somente à nossa região, mas lá a coisa é um pouco pior. O
Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri são um pouco piores. Os
professores têm que andar 40, 50, 60 quilômetros para chegar às
escolas, pegam carona com caminhoneiros, correm risco de vida
porque não têm dinheiro para pagar um ônibus velho caindo aos
pedaços. Posso dizer a V. Exa. nesta tarde que não há nenhum
Deputado que não esteja preocupado com essa situação. Sabemos
da limitação orçamentária, mas é preciso entender que educação,
assim como saúde, não pode ser tratada como sendo um problema da
Situação ou da Oposição. Esse é um problema das pessoas que
habitam o território de Minas Gerais. Por isso cumprimento V. Exa.
pela posição, e juntos queremos buscar, com o Líder do Governo,
Deputado Mauri Torres, e com o Presidente da Assembléia, uma nova
forma de conversar esse assunto para tentar buscar uma melhor
solução para nossos professores.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte) - Nobre Deputado,
somente a título de esclarecimento - estou fazendo parte da Comissão
de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, assim como o nobre
Deputado Carlin Moura -, não é o caso de estarmos empurrando com
a barriga, empurrando o projeto para o Plenário para discussão, não
querendo resolver o problema na comissão. Não é essa a questão,
não é bem dessa forma, Deputado Getúlio Neiva, mas a preocupação
é discutir e ampliar os debates nesta Casa. Já procurei o Deputado
Mauri Torres, conversamos, e há sensibilidade de todos os
Deputados. Como se falou, os Deputados estão sensibilizados, e
estamos procurando uma maneira de resolver essa questão. Já
estamos discutindo, ouvindo e conversando para acharmos a solução,
trazermos a questão ao debate, mostrarmos a melhor solução e
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aprovarmos o projeto nesta Casa, da melhor maneira possível. Muito
obrigado pelo aparte, por poder esclarecer a situação da comissão,
porque tanto o Presidente como todos os membros têm interesse em
trazer o melhor para a educação.

O Deputado Domingos Sávio - Perfeitamente, Deputado Vanderlei
Jangrossi. Conheço a seriedade de conduta de V. Exa. e dos demais
pares da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática.
Conhecemos o Regimento da Casa, a matéria não se esgota na
comissão. Pelo contrário, ela tem agora trâmite em outras comissões,
vem ao Plenário e volta para 2º turno. Aí há um detalhe, e o
Presidente do sindicato comentava comigo que isso é um pouco a sua
angústia, a sua preocupação: esse projeto está há alguns meses na
Casa e trata do piso, R$850,00, como a menor remuneração paga a
um professor de jornada de 24 horas semanais, de um vínculo de
meio horário. Portanto, esse professor pode ter dois vínculos e
receber, no mínimo, R$1.700,00 por mês. Como eu disse, isso
representa, para parte da categoria - os professores que têm menor
tempo de serviço e ainda não incorporaram qüinqüênios e outros
benefícios -, um ganho. É indiscutível.

Precisamos assegurar que os 5% que o governo está concedendo a
toda a categoria e a todos os demais profissionais sejam
exaustivamente analisados, para verificarmos se há possibilidade de
ser um percentual maior. Obviamente, todos desejam discutir isso.
Mas há um outro aspecto, que ponderei, que é a questão do
reposicionamento. Às vezes, com um reposicionamento por tempo de
serviço, não só um professor, mas um técnico da área administrativa,
a educação e outros auxiliares de serviço podem ter ganhos que
ultrapassem 20%. É preciso cobrarmos, unidos - não como Situação
ou Oposição -, um caminho junto ao governo, que tem, de fato,
tomado atitudes concretas para a valorização da educação. Para
conseguirmos entendimento, pressupomos respeito. Se damos uma
demonstração de respeito e de diálogo com o governo, temos a
capacidade de conquistar o entendimento. É na linha de construir o
entendimento que tenho conduzido a minha trajetória nesta Casa. Só
concluindo, Presidente, eu dizia que tinha um assunto sobre saúde.
Não me estenderei sobre ele, mas devo uma satisfação ao Centro-
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Oeste mineiro: Irei agora à secretaria de Estado e ontem estive com o
Governador Aécio Neves, preocupado e trabalhando para solucionar
um problema ligado ao Hospital do Câncer do Centro-Oeste mineiro,
que precisa da ampliação do seu teto para atender a toda a demanda
da região, já que o teto atual não tem permitido. E buscando
financiamento para um novo hospital, na cidade de Divinópolis, que
permita ampliar a oferta de leitos do SUS, um pesadelo para tantos
cidadãos. Estaremos lutando, ao lado dos Deputados da região,
Doutor Rinaldo, Neider Moreira e Paulo Cesar, que estarão
trabalhando conosco, com o apoio dos demais colegas desta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente e servidores que acompanharam
nosso pronunciamento. Estejam certos de que nos empenharemos
para aperfeiçoar o projeto e, através do entendimento, votar o que for
melhor para a educação, especialmente para os servidores públicos.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nº 17.830, que dispõe sobre a orientação
profissional do ensino médio das escolas públicas e privadas do
sistema estadual de educação. Pelo BSD: efetivos - Deputado
Lafayette de Andrada e Deputada Ana Maria Resende; suplentes -
Deputado Dalmo Ribeiro Silva e Deputada Gláucia Brandão; pelo PV:
efetivo - Deputada Rosângela Reis; suplente - Deputado Inácio
Franco; pelo PDT: efetivo - Deputado Carlos Pimenta; suplente -
Deputado Paulo Cesar; pelo PP: efetivo - Deputado Gil Pereira;
suplente - Deputado Pinduca Ferreira. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência
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A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,
nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 1.039 a 1.046/2007, 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
Cultura - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 28/8/2007, dos
Projetos de Lei nºs 1.333/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
1.379/2007, do Deputado André Quintão, e do Requerimento nº
1.009/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Transporte -
aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 28/8/2007, dos
Requerimentos nºs 980 e 988/2007, do Deputado Doutor Viana,
989/2007, do Deputado Eros Biondini, 990/2007, do Deputado Weliton
Prado, 992/2007, da Comissão de Direitos Humanos, e 998 e
1.001/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Delvito Alves,

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 895/2007.
A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso
XVI 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 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,
161/2007, do Deputado Dimas Fabiano, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que menciona,
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, 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, 1.280/2007, do Deputado Dalmo
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Ribeiro Silva, que institui a Semana do Bombeiro Militar e dá outras
providências, e 1.355/2007, do Deputado Mauri Torres, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Piraúba o imóvel que
especifica. ( À sanção.)

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
mas há para a apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
1.026/2007, do Governador do Estado, que aprova a atualização do
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas nºs 2, 4, 5, 9, 10, 44, 59, 65,
66, 76, 77, 89 e 90; com as Subemendas que receberam o nº 1 às
Emendas nºs 7, 8, 13, 14, 20, 21, 42, 45, 58 e 64; com as
Subemendas nºs 1 e 2 à Emenda nº 15; e pela rejeição das Emendas
nºs 1, 3, 6, 11, 12, 16 a 19, 22 a 41, 43, 46 a 57, 60 a 63, 67 a 75 e 78
a 88. Em discussão, o projeto. Não há outros oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa
Costa, solicitando a votação destacada das Emendas nºs 68, 70 e 74.
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso
XVII do artigo 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo
emendas, subemendas e destaques. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram presença no
painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
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O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Votaram sim 33
Deputados. Há 4 Deputados em comissões, mais a presença do
Deputado Sávio Souza Cruz e desta Presidência, totalizando 39
Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo
emendas, subemendas e destaques.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,

do ex-Deputado Federal Clêuber Carneiro.
Em votação, as Emendas nºs 2, 4, 5, 9, 10, 44, 59, 65, 66, 76, 77, 89

e 90, as Subemendas que receberam o nº 1 às Emendas nºs 7, 8, 13,
14, 20, 21, 42, 45, 58 e 64 e as Subemendas nºs 1 e 2 à Emenda nº
15. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação
de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram presença
no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 32 Deputados. Há 4 Deputados em

Comissão. Computando-se a presença do Deputado Sávio Souza
Cruz e a desta Presidência, totalizando 38 Deputados, o número é
insuficiente para votação. A Presidência torna a votação sem efeito.

Questão de Ordem
O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, quero fazer-lhe uma

ponderação. Na primeira verificação, adotei o espírito democrático de
acatar, incluindo a contagem da minha presença, o resultado apurado.
Agora, gostaria que V. Exa. adotasse o mesmo espírito democrático e
verificasse que o painel demonstrou, à exaustão, a inexistência de
quórum. Então não podemos votar na conveniência de quem quer que
seja. Não podemos adotar o seguinte procedimento: se não deu,
vamos tentar novamente. Gostaria que V. Exa. concordasse comigo
quanto ao fato de que não há quórum e encerrasse, de plano, a
reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que já se
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configurou o quórum para votação. A Presidência vai renovar a
votação. Em votação, as Emendas nºs 2, 4, 5, 9, 10, 44, 59, 65, 66,
76, 77, 89 e 90, as Subemendas que receberam o nº 1 às Emendas
nºs 7, 8, 13, 14, 20, 21, 42, 45, 58 e 64 e as Subemendas nºs 1 e 2 à
Emenda nº 15. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação
de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram presença
no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Ronaldo Magalhães - Sr. Presidente, não consegui

registrar meu voto. Meu voto foi “sim”.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 36 Deputados. Há 4 Deputados em

Comissão, totalizando 40 Deputados. Está, portanto, ratificada a
aprovação das Emendas nºs 2, 4, 5, 9, 10, 44, 59, 65, 66, 76, 77, 89 e
90, as Subemendas que receberam o nº 1 às Emendas nºs 7, 8, 13,
14, 20, 21, 42, 45, 58 e 64 e as Subemendas nºs 1 e 2 à Emenda nº
15. Com a aprovação da Emenda nº 2, fica prejudicada a Emenda nº
72. Com a aprovação da Emenda nº 77, ficam prejudicadas as
Emendas nºs 16 e 78. Com a aprovação das Subemendas que
receberam o nº 1 às Emendas nºs 13, 14, 20, 21, 42, 45, 58 e 64,
ficam prejudicadas as Emendas nºs 13, 14, 20, 21, 42, 45, 58 e 64.
Com a aprovação das Subemendas nºs 1 e 2 à Emenda nº 15, fica
prejudicada a Emenda nº 15. Com a aprovação das Subemendas que
receberam o nº 1 às Emendas nºs 8, 42 e 45, fica prejudicada a
Emenda nº 8. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 7 e
das Emendas nºs 2, 4, 5 e 9, fica prejudicada a Emenda nº 7. Com a
aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 7 e das Emendas nºs 65
e 66, fica prejudicada a Emenda nº 41. Com a aprovação da
Subemenda nº 1 à Emenda nº 7, ficam prejudicadas as Emendas nºs
43, 47, 63 e 69. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº
45, fica prejudicada a Emenda nº 73. Com a aprovação da
Subemenda nº 1 à Emenda nº 21, fica prejudicada a Emenda nº 12.
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Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 58, fica
prejudicada a Emenda nº 57. Em votação, as Emendas nºs 1, 3, 6, 11,
17 a 19, 22 a 40, 46, 48 a 56, 60 a 62, 67, 71, 75 e 79 a 88. As
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação
de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram presença
no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 4 Deputados. Votaram “não” 31

Deputados. Há 4 Deputados em Comissão, totalizando 39 Deputados.
Está, portanto, ratificada a rejeição das Emendas nºs 1, 3, 6, 11, 17 a
19, 22 a 40, 46, 48 a 56, 60 a 62, 67, 71, 75 e 79 a 88.

Questão de Ordem
O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito que seja

feita a leitura das emendas destacadas, antes de sua votação.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à leitura da Emenda nº 68.
O Sr. Secretário (Deputado Paulo Cesar) - (- Lê a Emenda nº 68,

que foi publicada na edição do dia 20/7/2007.)
Em votação, a Emenda nº 68. Com a palavra, para encaminhar a

votação, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Gostaria apenas de fazer um registro e

pedir o apoio do Plenário. Essa emenda diz respeito ao item 4.7 do
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que se refere
exatamente às regiões do Norte de Minas, Mucuri, Jequitinhonha e
Doce. Fiz um destaque na emenda, pedindo a revitalização e o
saneamento das Bacias hidrográficas do Jequitinhonha, Mucuri e
Doce. Já que trabalharemos com um plano de 16 anos, solicitei
empenho do relator e dos membros da Comissão, para que tivessem
um olhar especial sobre essa emenda, porque ela diz respeito a uma
região. O PMDI procurou cuidar especialmente de algumas regiões
que apresentam hoje indicadores sociais e de degradação ambiental
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que precisam ser alterados. Especialmente essas bacias precisam ser
atendidas pelo poder público.

Já desenvolvemos um trabalho na Cipe-Rio Doce e estamos
pedindo, através dessa emenda, a revitalização dessas bacias que
estão exatamente nessas regiões sugeridas pelo PMDI, ou seja,
aquelas consideradas com desigualdades regional e social e com
problemas ambientais. Não entendo como uma emenda que
contempla tantas regiões pode trazer problemas para ser aprovada
em Plenário. Mesmo sabendo que a maioria não está aqui para votar,
quero registrar que não compreendi o porquê de uma emenda de
grande abrangência e tão importante, propondo a revitalização e o
saneamento das bacias do Jequitinhonha, Mucuri e Doce, não poder
ser acatada pela relatoria. Reconheço que a nossa bancada, por meio
da Comissão de Participação Popular, teve acatadas algumas de suas
emendas, mas, quanto a essa apresentada por mim... Pedi
consideração especial em relação às nossas regiões. De fato, essa
proposta trabalharia com um planejamento em longo prazo para a
recuperação, o saneamento e a revitalização das bacias hidrográficas
citadas.

O relator justificou-se dizendo que não era para destacar regiões ou
bacias, mas o próprio Plano faz um destaque ao Rio das Velhas.
Como existe a proposta no PMDI de focar regiões mais deprimidas do
ponto de vista ambiental, social e econômico, entendemos que essa
emenda caberia perfeitamente no Plano. Por isso faço este destaque
e gostaria de contar com o apoio do Plenário para que essa emenda
seja acrescida ao PMDI. Muito obrigada.

Em votação, a Emenda nº 68. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação
de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram presença
no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 7 Deputados. Votaram “não” 27
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Deputados. Há 4 Deputados em Comissões, mais a presença desta
Presidência, totalizando 39 Deputados. Está, portanto, ratificada a
rejeição da Emenda nº 68. Com a palavra o Sr. Secretário para que
proceda à leitura da Emenda nº 70.

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda nº 70, que foi publicada na edição
do dia 20/7/2007.)

Em votação, a Emenda nº 70. Com a palavra, para encaminhar a
votação, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, defenderei o destaque da
Emenda nº 70, até porque continuamos não compreendendo o
posicionamento do governo, da Liderança do Governo e do relator em
relação a essa proposta. Propusemos a Emenda nº 70 referentemente
à elaboração e à execução do Plano Estadual de Saneamento Básico
de forma articulada com os planos municipais de saneamento. A partir
da legislação federal, da legislação do marco regulatório de
saneamento, estamos propondo que haja em Minas Gerais um plano
estadual nos próximos anos a partir do plano mineiro de saneamento
básico e ambiental. Até então, Minas não tem trabalhado um plano
estadual.

Sabemos que a Copasa trabalha parte do saneamento em Minas
Gerais e parte do saneamento é executado por autarquias próprias
em muitos Municípios, ou seja, autarquias municipais. Mas quais são
os índices de redução de esgoto sanitário que poderão advir nos
próximos anos com um plano estadual? O plano mineiro deve propor
isso através da composição do Conselho Estadual de Saneamento.
Essa lei já está tramitando nesta Casa e deverá ser aprovada
brevemente. Que também haja para Minas Gerais um plano estadual
de saneamento a partir dos recursos do PAC na área de saneamento
e, principalmente, que Minas Gerais reduza os indicadores que ainda
são muito ruins em termos de tratamento de esgoto sanitário, de
resíduos sólidos e, principalmente, de drenagem urbana, drenagem
pluvial.

Registramos que o governo parece não querer ter um plano de
saneamento em Minas Gerais, até porque o pensamento do Estado
deve ser de médio para longo prazo. Se estamos discutindo um plano
mineiro de desenvolvimento integrado, entendo que cabe,
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perfeitamente, na nossa emenda, um plano mineiro de saneamento,
para que se tenha, em Minas Gerais, nos próximos anos, a execução
e a elaboração do plano estadual de saneamento básico, de forma
articulada, e também os planos municipais. Gostaria que isso ficasse
registrado aqui.

O fato de haver um conselho estadual não garante que haja um
plano, pois existem conselhos em muitas áreas, sem que,
necessariamente, haja planos estaduais. Causa-me estranheza o fato
de discutirmos um plano mineiro sem que tenhamos um plano
estadual de saneamento em Minas Gerais, proposto no plano mineiro.

Deixo o destaque dessa emenda e espero contar com o apoio de
todos os Srs. Deputados, para que Minas Gerais venha a ter,
articuladamente, um plano estadual de saneamento básico.

Em votação, a Emenda nº 70. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação
de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram presença
no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 6 Deputados. Votaram “não” 28

Deputados. Há 6 Deputados em Comissões, totalizando 40
Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 70.
Com a palavra o Sr. Secretário para que proceda à leitura da Emenda
nº 74.

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda nº 74, que foi publicada na edição
dia do 20/7/2007.)

Em votação, a Emenda nº 74. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação
de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram presença
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no painel que o façam neste momento.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 5 Deputados. Votaram “não” 29

Deputados. Há 6 Deputados em Comissões, totalizando 40
Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 74.
Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº
1.026/2007 com as Emendas nºs 2, 4, 5, 9, 10, 44, 59, 65, 66, 76, 77,
89 e 90, com as Subemendas que receberam o nº 1 às Emendas nºs
7, 8, 13, 14, 20, 21, 42, 45, 58 e 64 e com as Subemendas nºs 1 e 2 à
Emenda nº 15. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado André Quintão - Gostaria de declarar o voto não apenas

nesta emenda, mas no conjunto. Não o fiz antes em razão de um
acordo com o Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, para agilizar
a votação.

Ao aprovar o PMDI, a Assembléia teve o cuidado, por meio de um
evento público, de fazer um debate amplo com entidades da
sociedade civil. Foi a primeira vez na história da Assembléia que a
sociedade pôde apresentar emendas populares ao PMDI. É evidente
que o conjunto do PMDI apresentou lacunas, principalmente na área
social, muitas das quais foram preenchidas pelas emendas populares
apresentadas pela sociedade civil.

Destaco algumas emendas aprovadas: inclusão de implantação e
expansão do Suas como objetivo estratégico; inclusão da política de
segurança alimentar e nutricional sustentável em diversas áreas de
resultado; fortalecimento da agricultura familiar no semi-árido mineiro;
e expansão das escolas-família agrícolas; erradicação do trabalho
infantil como objetivo estratégico; e inclusão da reciclagem de
materiais como forma de destinação final de resíduos sólidos.

Além disso, vários parlamentares tiveram emendas aprovadas.
Destaco algumas de nossa autoria, que coincidem na linha de
implantação do Suas, da reciclagem, de erradicação do trabalho
infantil e de acompanhamento pela população do Orçamento público e
sua execução.

Portanto, quero dizer que o processo desenvolvido pela Assembléia
contribuiu positivamente para que o PMDI tivesse um caráter social
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mais fortalecido.
Agradeço publicamente ao relator, Deputado Agostinho Patrús Filho,

que teve o cuidado de sentar-se com representantes da Comissão de
Participação Popular, com representantes do governo e da Secretaria
de Planejamento. Evidentemente, algumas emendas não foram
acolhidas. Nós mesmos, em Plenário, votamos a favor das
importantes emendas da Deputada Elisa Costa. Como Presidente da
Comissão de Participação Popular, quero registrar, e já o fiz em várias
atividades do Conselho da Assistência e de Segurança alimentar, que
o relatório foi importante.

Destaco que todas as áreas contempladas por emendas populares
constaram no parecer do relator. E as emendas da Comissão de
Participação Popular foram acolhidas, mas sabemos que o PMDI é um
documento de médio prazo, de diretrizes genéricas, cuja
concretização depende do PPAG e também da Lei Orçamentária
Anual.

Em nome da Comissão de Participação Popular, agradeço ao
relator, às entidades da área da criança, da assistência, à Lixo e
Cidadania e à Agricultura Familiar a participação no debate e terem
apresentado emendas, que foram aprovadas.

Convido a sociedade mineira, por meio das Comissões de
Participação Popular e de Fiscalização Financeira, a participar de
audiência pública, pois o governo se comprometeu a encaminhar o
PPAG até 15 de setembro. E o Presidente da Assembléia, Deputado
Alberto Pinto Coelho, já assumiu o compromisso, juntamente ao
Secretário de Planejamento, à Secretária, ao Coordenador Tadeu
Barreto, de que a Assembléia realizará as audiências públicas do
PPAG. Esperamos realizar o mesmo processo: ouvir o governo e a
sociedade, aperfeiçoar o que for necessário, rejeitar eventualmente o
que tiver de ser rejeitado. Mas aqui registro esta experiência da
Assembléia: o aperfeiçoamento de projetos quando a sociedade
participa. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Tiago Ulisses - Este Deputado e a Bancada do PV
parabenizam o Governador do Estado pela iniciativa do PMDI. Quero
cumprimentar também o nosso Líder, o Deputado Agostinho Patrús
Filho, que foi relator desse projeto. Acompanhamos o voto do relator
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do novo PMDI para o Estado até o ano 2023. Ficamos felizes pelas
emendas acolhidas da Comissão de Participação Popular e de outros
Deputados.

Mais uma vez, cumprimento o Deputado Agostinho Patrús Filho,
nosso Líder, pelo brilhante trabalho desempenhado na relatoria desse
projeto. Obrigado.

O Deputado Agostinho Patrús Filho - Sr. Presidente, tive a honra de
ser o relator desse projeto, e a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, mais uma vez, dá exemplo de como discutir um projeto.
Realizamos aqui uma audiência pública, uma grande discussão, que
contou com a presença de representantes do governo do Estado, dos
Deputados e de toda a sociedade organizada. A partir daí, surgiram
várias emendas.

Também foram apresentadas pelos Deputados desta Casa 88
emendas, das quais 22 foram acatadas e cerca de 18 ficaram
prejudicadas por tratarem de assuntos correlatos.

Então, com certeza, a Assembléia Legislativa cumpriu muito bem o
seu papel. É importante destacarmos que esta Assembléia
desempenhou o papel constitucional que lhe cabe: aperfeiçoar as
legislações de origem do governo do Estado e propor-lhes melhorias.

Sem dúvida, a Assembléia de Minas pode ter orgulho, pois o projeto
inicial foi muito melhorado. Hoje o projeto aprovado é melhor do que
aquele que aqui chegou há cerca de 90 dias.

Agradeço aos Deputados e à assessoria da Casa o apoio.
Esperamos que nessa relatoria possamos contribuir para o mais
importante: dias melhores para a população de Minas Gerais. Muito
obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - A Presidência, verifica,

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, desconvocando a reunião extraordinária de logo
mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para
a reunião extraordinária amanhã, dia 30, às 9 horas, e para a reunião
especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma data, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada
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foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/8/2007
Às 9h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo,
Domingos Sávio e Inácio Franco, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado André Quintão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 414/2007, no 1º
turno, para o qual designou o Deputado Inácio Franco como relator.
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 2º turno, do Projeto de Lei nº 752/2007 na
forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Chico Uejo). Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 955, 956, 957 e 963/2007. 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 Ademir Lucas em que solicita seja
convidado representante do SBPETRAN, para a reunião a ser
realizada no dia 28/8/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Elmiro

Nascimento - Chico Uejo.
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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/8/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Almir Paraca, Rômulo Veneroso e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Délio Malheiros e Padre João. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Almir Paraca, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir,
em audiência pública, o Projeto de Lei nº 124/2007, que dispõe sobre
a alteração das dimensões e limites do Parque Estadual da Serra do
Rola-Moça e comunica o recebimento de ofício do Sr. Márcio A. de
Lacerda, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Presidente do
Conselho Estadual de Energia - Coner -, solicitando a indicação de
dois representantes da Comissão para atuarem como titular e
suplente no referido Conselho. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.395/2007, em turno único (Deputado
Sávio Souza Cruz); 1.105/2007, no 1º turno (Deputado Almir Paraca);
e 1.312/2007, no 1º turno (Deputado Rômulo Veneroso). A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Aline
Tristão Bernardes, Diretora de Áreas Protegidas do Instituto Estadual
de Florestas - IEF -; Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da
Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -; e Ana Paula
Bax, Diretora de Meio Ambiente do Condomínio Retiro das Pedras e
Presidente da Fundamental Associação para o Desenvolvimento
Sustentado; o Major PM Cícero Leonardo da Cunha, Comandante da
7ª Companhia da Polícia Militar de Meio Ambiente e Trânsito de Minas
Gerais; e os Srs. Eugênio Batista Leite, Diretor de Graduação da
Pontifícia Universidade Católica - PUC - Minas Barreiro; e Luiz
Roberto Bendia, Gerente do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça
e Gestor da APA Sul, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra aos Deputados Wander Borges e
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Padre João, autores dos requerimentos que deram origem ao debate,
para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência agradece os convidados pela participação e pelas
importantes informações prestadas à Comissão, coloca-os à vontade
para se retirarem e 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, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, dos Projetos de Lei
nºs 1.286/2007 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz) e 1.311/2007
com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Wander Borges); pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de
Lei nº 347/2007 na forma do vencido em 1º turno (relator: Deputado
Wander Borges); e pela rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
538/2007 (relator: Deputado Almir Paraca). O Projeto de Lei nº
346/2007, no 1º turno, é retirado da pauta, por determinação do
Presidente da Comissão, Deputado Sávio Souza Cruz, uma vez que o
relator, Deputado Rômulo Veneroso necessitou ausentar-se da
reunião. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.295/2007 (relator:
Deputado Rômulo Veneroso); 1.351/2007 (relator: Deputado Sávio
Souza Cruz), que receberam parecer por sua aprovação; e o Projeto
de Lei nº 1.375/2007 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz), que
recebeu parecer pela aprovação com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 906, 915, 950 e 976/2007.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 1.118/2007. Passa-se à 3ª Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Diniz Pinheiro em que
solicita seja realizada audiência pública da Comissão na cidade de
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Vespasiano, com a finalidade de se discutirem os danos ambientais
provocados pela empresa Soeicon, com os convidados que menciona;
Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada audiência pública
da Comissão, no Município de Extrema, com os convidados que
menciona, para se debaterem a destinação e a utilização das águas
do Rio Jaguari, na região sul-mineira, e as conseqüências para a
população da região; Carlos Pimenta em que solicita seja
encaminhado ofício ao Igam, solicitando a suspensão das penalidades
aplicadas aos proprietários de poços tubulares em Minas Gerais, até
que se conclua o cadastro geral de utilização das águas subterrâneas
no Estado; e Almir Paraca (4), em que solicita sejam convidados
representantes da empresa Serra da Mesa para prestarem
esclarecimentos, em audiência pública, sobre as medidas de controle
ambiental que serão adotadas na construção da linha de transmissão
de energia elétrica, que interligará Paracatu a Montes Claros; seja
formulado apelo ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais de total apoio à
implantação do Sistema Integrado de Proteção aos Mananciais -
Sipam -, dos Cursos D'água Santa Isabel e Espalha, na forma
proposta pela Copasa-MG à Prefeitura Municipal de Paracatu, e, em
especial, à criação de uma unidade de proteção integral em suas
bacias hidrográficas; sejam convidados representantes da construtora
e da empreendedora da Hidrelétrica de Batalha II, no Rio São Marcos,
na divisa dos Estados de Minas Gerais e Goiás, para prestarem
esclarecimentos, em audiência pública, sobre os aspectos ambientais
da obra; e seja formulada manifestação da Comissão ao Plenário do
Copam, na qual se explicite o apoio à aplicação integral dos recursos
financeiros provenientes da medida de compensação ambiental
relacionados com a expansão da Mina de Ouro da Rio Paracatu
Mineração - RPM -, no Município de Paracatu, mantendo-se o
montante destinado ao Parque Clarismundo Xavier e o restante
aplicado na criação de uma unidade de proteção integral. A
Presidência comunica o recebimento dos seguintes requerimentos,
que serão apreciados oportunamente: do Deputado João Leite
solicitando a realização de audiência pública, com a finalidade de se
conhecer e debater o projeto de construção da barragem no Rio Preto,
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no Município de São Gonçalo do Rio Preto, realizada pelo Igam e pela
Copasa, e os impactos socioambientais do barramento do rio,
conforme solicitação formulada pelos Vereadores desse Município; do
Deputado Wander Borges solicitando a realização de audiência
pública para se discutir a poluição atmosférica causada no Município
de Congonhas, em razão do transporte de minério realizado pelas
mineradoras que executam a exploração mineral na região, bem como
as formas de mitigar os referidos impactos; do Deputado Fábio Avelar
solicitando a realização de audiência pública para se discutir o Projeto
de Lei nº 1.116/2007, que estabelece normas para o uso alternativo
do solo da Mata Seca; e dos Deputados Sávio Souza Cruz, Wander
Borges e Almir Paraca solicitando ao Instituto Estadual de Florestas -
IEF - que promova os estudos técnicos e a delimitação cartográfica
(memorial descritivo) da Serra da Calçada, de forma a subsidiar os
trabalhos da Comissão quanto à proposta contida no Projeto de Lei nº
1.304/2007, que propõe a incorporação daquela área ao Parque
Estadual da Serra do Rola-Moça. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Fábio Avelar.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 22/8/2007
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Vanderlei Jangrossi e Ademir Lucas
(substituindo este ao Deputado Lafayette de Andrada, por indicação
da Liderança do DEM), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Glaúcia Brandão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado 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
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relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 417, 572, 657, 814, 824,
838, 877, 941, 1.073, 1.078, 1.079, 1.086, 1.094, 1.100, 1.112, 1.115,
1.135, 1.146, 1.148, 1.152, 1.156, 1.176, 1.179, 1.183, 1.185, 1.187,
1.189, 1.191, 1.192, 1.193/2007 (Deputado Ademir Lucas); 1.194,
1.195, 1.196, 1.197, 1.198; 1.200, 1.202, 1.205, 1.206, 1.207, 1.210,
1.211, 1.214, 1.219, 1.232, 1.234, 1.243, 1.245, 1.247, 1.248, 1.254,
1.258, 1.259, 1.264, 1.265, 1.272, 1.274 e 1.276/2007 (Deputado
Vanderlei Jangrossi). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 417, 572, 657, 814, 824, 838, 877, 941, 1.073,
1.078, 1.079, 1.086, 1.094, 1.100, 1.112, 1.115, 1.135, 1.146, 1.148,
1.152, 1.156, 1.176, 1.179, 1.183, 1.185, 1.187, 1.189, 1.191, 1.192,
1.193/2007 (relator: Deputado Ademir Lucas) e 1.194, 1.195, 1.196,
1.197, 1.198, 1.200, 1.202, 1.205, 1.206, 1.207, 1.210, 1.211, 1.214,
1.219, 1.232, 1.234, 1.243, 1.245, 1.247, 1.248, 1.254, 1.258, 1.259,
1.264, 1.265, 1.272, 1.274 e 1.276/2007 (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 ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Gláucia

Brandão.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/8/2007
Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e o Deputado Antônio Carlos Arantes,
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
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constante na pauta e, prosseguindo, acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 18, 1.227/2007, em 1º turno, 1.384, 1.385,
1.388, 1.389, 1.390, 1391, 1.393, 1.394/2007, em turno único
(Deputado Walter Tosta); 642/2007, em 1º turno, 925, 1.083, 1.334,
1.362, 1.370, 1.371, 1.372, 1.373/2007, em turno único (Deputado
Domingos Sávio); 1.374, 1.380, 1.381, 1.382/2007, em turno único
(Deputada Elisa Costa); 1.348, 1.359/2007, em turno único (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 259, 1.278/2007 (relator: Deputado Walter Tosta); 908, 1.294, este
com a Emenda nº 1, 1.296, 1.320, este com a Emenda nº 1, 1.326,
1.330/2007 (relator: Deputado Domingos Sávio), 1.279, 1.281, este
com a Emenda nº 1, 1.291, 1.302, 1.321/2007 (relatora: Deputada
Elisa Costa), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos
a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
922, 952, 977 e 979/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da
Deputada Elisa Costa, em que solicita a realização de audiência
pública tendo como tema o intenso fluxo migratório de trabalhadores
brasileiros em busca de oportunidades de trabalho no exterior, suas
causas e consequências, e a construção de alternativas para
minimizar os efeitos da imigração. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Elisa Costa - Domingos Sávio.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/8/2007
Às 10h05min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta e Walter Tosta, membros da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Carlos Pimenta, 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 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
Projeto de Lei nº 1.120/2007, no 1º turno, é redistribuído ao Deputado
Antônio Júlio, que solicita prazo regimental para emitir o seu parecer.
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 Délio Malheiros, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a proposta do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais encaminhada ao Governo do Estado para que seja
criada uma lei que obrigue o registro junto aos cartórios dos contratos
de financiamento de veículos; Délio Malheiros e Hely Tarqüínio
solicitando realizar audiência pública para discutir o projeto de autoria
do Deputado Federal José Fernando, que trata dos “royalties” sobre
minério. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Ronaldo Magalhães - Getúlio Neiva.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 23/8/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Rinaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
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dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 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" . A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Edilson Correa de Moura, Coordenador de
Pneumologia Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde; Cristiano
Gonzaga da Matta Machado, Presidente do Sindicato dos Médicos de
Minas Gerais; Tarcísio Caixeta, Vereador à Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Hermann Alexandre V. Von Tiesenhausen, Presidente do
Conselho Regional de Medicina; Eduardo Filgueiras, Diretor do
Sindicato dos Médicos de Minas Gerais e a Sra. Elza Machado Melo,
Coordenadora da Rede Saúde e Paz da Universidade Federal de
Minas Gerais, 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 nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião e passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicita seja formulado apelo ao Secretário de Estado de
Saúde, Sr. Marcus Pestana, com vistas a promover ações que
resultem na pactuação entre os Estados de Minas Gerais e de São
Paulo que possibilitem o atendimento dos Municípios do Sul de Minas
em unidades hospitalares paulistas, conforme o Parecer nº 349/2007
do Ministério da Saúde; Elisa Costa, em que solicita seja realizada
audiência pública desta Comissão para discutir o Projeto de Lei nº
1.416/2007, que cria o Conselho Estadual de Saneamento Básico -
Cesb -, de autoria do Governador do Estado; Hely Tarqüínio (3), em
que solicita seja realizada nova audiência pública desta Comissão, em
conjunto com a Comissão de Administração Pública, para debater a
questão das perícias médicas em geral, colher subsídios para
normatizar a matéria, bem como para solucionar o problema do setor
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de Perícia Indicial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;
solicita seja agendada reunião desta Comissão com o Secretário de
Estado de Saúde para tratar da pactuação da assistência à saúde dos
usuários do SUS nas regiões limítrofes do Estado de Minas Gerais
com os Estados vizinhos; solicita ainda, seja marcada reunião com o
Secretário de Estado de Defesa Social para apresentar as
informações trazidas pelos convidados presentes nesta reunião,
especialmente no que se refere à Campanha Movimento pela Paz;
Carlos Mosconi, em que solicita seja enviado apelo ao Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais com vistas à interdição das
instalações em que funciona o serviço de perícias médicas do Fórum
Lafayette, até que sejam promovidas as adequações indicadas pela
Vigilância Sanitária. 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, 23 de agosto de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo - Carlos Pimenta - Ruy

Muniz.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
28/8/2007

Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra, Carlin Moura e
Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Délio Malheiros, Hely Tarqüínio,
Carlos Pimenta e Carlos Mosconi. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente
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determina a distribuição em avulso do parecer que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nº 1.324/2007, com as Emendas nºs 1, 2
e 3, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Deiró
Marra). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Maria Lúcia Mendonça -

Ana Maria Resende - Vanderlei Jangrossi.
ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/8/2007

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo, Inácio Franco, Ivair
Nogueira, Antônio Júlio, Dalmo Ribeiro Silva e Luiz Humberto
Carneiro, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, as Deputadas Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e
os Deputados Irani Barbosa, Délio Malheiros, Hely Tarqüínio, Célio
Moreira, Sargento Rodrigues e Getúlio Neiva. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir,
em audiência pública, a questão do credenciamento de clínicas de
psicologia e medicina de trânsito junto ao Detran, tendo em vista a
anunciada revogação da Resolução nº 6.568, de 2002, do referido
órgão, e a tramitação dos Projetos de Lei nºs 1.289/2007, do
Deputado Délio Malheiros, e 1.323/2007, do Governador do Estado. O
Deputado Ademir Lucas recebe requerimento de autoria do Deputado
Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada audiência pública
para discutir o Projeto de Lei Complementar nº 27/2007. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Carlos Alberto
Costa e Silva, Coordenador de Administração de Trânsito, Marcelo
Figueiredo Almeida, Chefe da Divisão Médico-Psicológica, Oliveira
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Santiago Maciel, Coordenador de Apoio Administrativo, e Rafaela
Gigliotti, Chefe da Assessoria Jurídica, representantes do Detran-MG;
Maria José Vilela Lamounier, Presidente da Associação de
Profissionais de Clínicas de Psicologia e Medicina de Trânsito de
Minas Gerais; Felipe Alves Pacheco, representante da SBPETRAN,
que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se, neste
momento, a presença do Deputado Elmiro Nascimento que,
assumindo a Presidência, passa a palavra ao Deputado Ademir Lucas
que, como autor do requerimento que motivou a reunião, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta 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, 29 de agosto de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - André Quintão - Chico Uejo - Inácio

Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 74/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha expediente relativo à concessão de regime especial de
tributação ao contribuinte mineiro do setor de torrefação e moagem de
café, em cumprimento do disposto no art. 225 da Lei nº 6.763, de
26/12/75, com redação dada pela Lei nº 16.513, de 21/12/2006.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 3/8/2007, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão, para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência nº 13.

Fundamentação
O art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo a

adoção de medidas necessárias à proteção da economia do Estado,
caso outra unidade da Federação conceda benefício fiscal não
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previsto em lei complementar ou convênio celebrados nos termos da
legislação específica. O § 1º desse artigo determina que o expediente
com exposição de motivos para adoção de medida que incida sobre
setor econômico deve ser enviado à Assembléia Legislativa pela
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF. Essa medida, conforme o
disposto no § 2º, deve ser ratificada pela Assembléia Legislativa no
prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do § 6°, cabe à
SEF, ainda, o envio trimestral à Assembléia Legislativa da relação das
medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

O Estado do Paraná, por meio do Decreto nº 411, de 28/3/2007, que
acrescentou o inciso XXVIII e o § 31 ao art. 50 do Regulamento do
ICMS, aprovado pelo Decreto nº 5.141 de 12/12/2001, concedeu
crédito presumido aos estabelecimentos fabricantes de café torrado
em grão, moído ou descafeinado, classificados na subposição 0901.2
da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado
NBM/SH -, no percentual de 5% sobre o valor das saídas dessas
mercadorias em operações interestaduais destinadas ao Estado de
São Paulo. Esse crédito presumido é concedido sem prejuízo da
utilização dos demais créditos decorrentes da aquisição de bens
destinados ao ativo permanente e de mercadorias utilizadas no
processo produtivo.

Desse modo, nas vendas de café para o Estado de São Paulo, as
indústrias paranaenses passaram a recolher o ICMS sobre 7% do
valor da operação, em vez de recolher sobre 12%, que é o percentual
devido nas remessas destinadas a contribuintes localizados na Região
Sudeste.

Por esse motivo, por meio de regime especial de tributação, nos
autos do PTA nº 16.000165816-24, foi concedida redução da carga
tributária para 7% nas saídas de café torrado em grão, moído ou
descafeinado, destinadas a contribuintes localizados em São Paulo, a
fim de assegurar as vendas para o mercado paulista em igualdade de
condições com as indústrias localizadas no Estado do Paraná. Cabe
salientar que, nos termos do § 5° do art. 225 da Le i nº 6.763, de 1975,
a medida adotada perderá sua eficácia, caso seja revogado o
benefício paranaense, ou ainda, por sua rejeição pela Assembléia
Legislativa ou cassação por ato da SEF, quando se mostrar prejudicial
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aos interesses da Fazenda Pública.
De acordo com a exposição de motivos, o governo do Estado, com o

apoio desta Casa e das entidades de classe dos diversos setores
econômicos do Estado, vem realizando todos os esforços para
proteger a economia mineira contra benefícios fiscais irregularmente
concedidos por outras unidades da Federação, os quais provocam
desequilíbrio na competitividade entre as empresas situadas no
Estado de Minas Gerais e as desses outros Estados, uma vez que
estas passam a praticar preços menores. O benefício fiscal concedido
pelo Estado do Paraná sem a aprovação do Conselho Nacional de
Política Fazendária - Confaz - infringe o disposto no art. 155, § 2º,
inciso XII, alínea “g”, da Constituição da República e no art. 1º da Lei
Complementar Federal nº 24, de 7/1/75. A referida exposição de
motivos defende que a reação do governo deve ser rápida, para
neutralizar os efeitos econômicos e sociais, pois o desequilíbrio
causado pela competição desleal é socialmente arrasador.

Concordamos com os argumentos apresentados na exposição de
motivos, no que diz respeito à defesa da nossa economia como um
todo e, especialmente, do setor cafeeiro, dada a sua importância para
o Estado. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira da
Indústria de Café - Abic -, a produção de café beneficiado na safra
2006-2007 de Minas Gerais correspondeu aproximadamente a 22
milhões de sacas de 60kg, pouco mais da metade de toda a produção
nacional. O Estado possui 362 indústrias, o que corresponde a quase
30% do total do País, de acordo com dados da Abic relativos a abril
deste ano. Caso o governo não tomasse nenhuma medida, as
conseqüências da perda de competitividade em um mercado como o
do Estado de São Paulo poderiam ser graves, em termos de queda na
renda e no nível de emprego do setor. Consideramos que não há
impacto negativo nas finanças do Estado, uma vez que a medida
paranaense certamente já comprometeu a arrecadação tributária do
setor atingido.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela ratificação do regime especial de

tributação concedido ao setor de torrefação e moagem de café, por
meio do projeto de resolução a seguir apresentado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de

torrefação e moagem de café, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763,
de 26 de dezembro de 1975.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação

ao contribuinte mineiro do setor de torrefação e moagem de café, nos
termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em
virtude de benefício fiscal concedido pelo Estado do Paraná por meio
do Decreto nº 411, de 28 de março de 2007.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Zé Maia,  Presidente -  Jayro Lessa, relator - Agostinho Patrús Filho

- Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 925/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Centro Social Renascer, com sede
no Município de Contagem.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 925/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Centro Social Renascer, com sede no Município de Contagem, que
tem como finalidade precípua o bem-estar moral, intelectual e material
da comunidade em que atua.

Para consecução de suas metas, a instituição patrocina entidades
com fins sociais, culturais e filantrópicos; cria e mantém asilos e
centros de recuperação para viciados e toxicômanos; oferece às
pessoas que auxilia assistência médica, odontológica, apoio moral e
espiritual. Além disso, representa a comunidade junto a órgãos
públicos e privados, no atendimento de suas reivindicações.
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Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 925/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.083/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade  pública  o Centro de Ecologia Integral de
Pirapora - Ceip -, com sede no Município de Pirapora.

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 1.083/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Ecologia Integral de Pirapora, que possui como finalidade
primordial a melhoria da qualidade de vida dos moradores locais.

Com o propósito de atingir suas metas de trabalho, promove,
coordena e executa projetos referentes ao meio ambiente; desenvolve
ações na área da saúde; promove a inclusão dos seus associados no
mercado de trabalho, oferecendo-lhes qualificação profissional.

Incentiva, também, a autonomia dos movimentos populares para
consolidação da ética, da cidadania e dos direitos humanos.

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

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

nº 1.083/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Domingos Sávio, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.282/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, a proposição em epígrafe
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Centro Comunitário de
Promoção e Assistência à Criança Carente Renata Graziele Silva,
com sede no Município de Claro dos Poções.

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 1.282/2007 visa declarar de utilidade pública o

Centro Comunitário de Promoção e Assistência à Criança Carente
Renata Graziele Silva, com sede no Município de Claro dos Poções.

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 composta por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade, em sua forma alterada,
determina, no art. 28, que as atividades dos Diretores, Conselheiros,
associados e benfeitores serão inteiramente gratuitas e, no art. 32,
que, em caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão
destinados a instituição congênere com personalidade jurídica e
registrada junto ao Conselho Nacional de Assistência Social, ou a
entidade pública.

Embora não haja óbice para a tramitação do projeto de lei em
análise nesta Casa, apresentamos a Emenda nº 1, apresentada ao
final deste parecer, para adequar a redação do art. 1º à técnica
legislativa.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.282/2007 com a Emenda nº 1,
a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário de

Promoção e Assistência à Criança Carente Renata Graziele Silva -
CCPACC Renata G. Silva -, com sede no Município de Claro dos
Poções.”.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Delvito

Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.368/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

autoriza o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a abrir
créditos suplementares ao seu orçamento para o exercício de 2007.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 13/7/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para, nos termos do art. 160 da
Constituição do Estado e do art. 204 do Regimento Interno, receber
parecer.

Durante a tramitação da matéria, por meio da Mensagem nº
86/2007, o Poder Executivo enviou a esta Casa, em conformidade
com o art. 205 do Regimento Interno, substitutivo ao projeto, que
recebeu o nº 1.

Fundamentação
Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 67/2007, o

projeto de lei em tela objetiva autorizar o Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais a abrir créditos suplementares ao seu
orçamento até o limite de 10% da despesa nele fixada para o
exercício de 2007.

Em seguida, o Poder Executivo enviou substitutivo ao projeto, por
meio da Mensagem nº 86/2007, com vistas a incluir o Tribunal de
Contas e o Ministério Público do Estado no pedido de autorização
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formulado no projeto em análise.
De acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas

gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços dos entes federados, os créditos suplementares, que se
destinam a reforço de dotação orçamentária insuficientemente
prevista na lei do orçamento, serão autorizados por lei e abertos por
decreto. Além disso, sua abertura depende da existência de recursos
e será precedida de exposição justificativa.

A proposição dispõe que os créditos suplementares utilizarão como
fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou total de dotações
dos orçamentos próprios dos órgãos beneficiados, ficando sua
abertura e operacionalização a critério destes e sujeitas à observância
da legislação aplicável à matéria. A solicitação proposta, portanto, não
tem impacto sobre as contas públicas, pois não implica demanda por
novos recursos, e sim remanejamento de valores nos orçamentos dos
respectivos órgãos. Porém, propomos o Substitutivo nº 2, com o
objetivo de discriminar, por grupo, as despesas a serem cobertas com
o crédito suplementar.

Cabe observar a necessidade do projeto, tendo-se em vista que a
Lei Orçamentária para o corrente exercício autoriza antecipadamente
a abertura de créditos suplementares somente aos orçamentos do
Poder Executivo e da Assembléia Legislativa. Além disso, não há no
projeto em comento nenhuma ofensa aos requisitos constitucionais e
legais que disciplinam a matéria.

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

1.368/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Autoriza o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o Ministério

Público do Estado de Minas Gerais a abrirem créditos suplementares
aos seus respectivos orçamentos para o exercício de 2007.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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 5% (cinco por cento) da despesa nele fixada para o exercício
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de 2007, para atendimento das despesas de pessoal e encargos
sociais e outras despesas correntes.

Parágrafo único - As despesas a que se refere o “caput” serão
financiadas com recursos provenientes de anulação total ou parcial de
dotações dos respectivos grupos de despesas.

Art. 2° - Fica o Tribunal de Contas do Estado de Mi nas Gerais
autorizado a abrir créditos suplementares ao seu orçamento, até o
limite de 5% (cinco por cento) da despesa nele fixada para o exercício
de 2007, para atendimento das despesas de pessoal e encargos
sociais e outras despesas correntes, obedecendo aos seguintes
critérios:

I - as despesas de pessoal e encargos sociais serão financiadas
com recursos provenientes de anulação total ou parcial de dotações
do respectivo grupo de despesas;

II - as despesas referentes ao grupo de despesas “outras despesas
correntes” serão financiadas com recursos provenientes de anulação
total ou parcial, no percentual de até 15% (quinze por cento) do limite
fixado no “caput”, de dotações do mesmo grupo de despesas e, no
percentual de até 14% (catorze por cento) do limite fixado no “caput”,
do grupo de despesas de investimentos;

Art. 3° - Fica o Ministério Público do Estado de Mi nas Gerais
autorizado a abrir créditos suplementares ao seu orçamento, até o
limite de 5% (cinco por cento) da despesa nele fixada para o exercício
de 2007, para atendimento das despesas de pessoal e encargos
sociais e outras despesas correntes, obedecendo aos seguintes
critérios:

I - as despesas de pessoal e encargos sociais serão financiadas
com recursos provenientes de anulação total ou parcial de dotações
do respectivo grupo de despesas;

II - as despesas referentes ao grupo de despesas “outras despesas
correntes” serão financiadas com recursos provenientes de anulação
total ou parcial, no percentual de até 15% (quinze por cento) do limite
fixado no “caput”, de dotações do grupo de despesas de pessoal e
encargos e, no percentual de até 14% (catorze por cento) do limite
fixado no “caput”, do grupo de despesas de investimentos;

Art. 4º - O Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o Ministério
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Público do Estado de Minas Gerais comunicarão a suplementação 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. 5º - Os créditos abertos no grupo de despesas de pessoal e
encargos sociais terão que estar de acordo com as limitações
determinadas pela Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente e relator - Agostinho Patrús Filho - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.372/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Jayro Lessa, objetiva declarar

de utilidade pública a Associação dos Idosos Cidade Alta - Carapina -
ADI -, com sede no Município de Governador Valadares.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal. Vem, agora, a este órgão colegiado para deliberação
conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lie nº 1.372/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Idosos Cidade Alta - Carapina, entidade civil sem
fins lucrativos e de natureza filantrópica, que tem por finalidade prestar
assistência social às pessoas da terceira idade, fornecendo-lhes
alimentação, medicamento, vestuário e assistência médica, além de
promover atividades voltadas para o lazer.

Para consecução de suas atividades, procura firmar parcerias com
outras entidades congêneres e 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.

Diante dessas considerações, a referida entidade está habilitada a
receber o título de utilidade pública.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.372/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.381/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo declarar de utilidade pública o Movimento Social
Brasileiro Cidadania Urgente, com sede no Município de Coronel
Fabriciano.

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 1.381/2007 objetiva declarar de utilidade pública

o Movimento Social Brasileiro Cidadania Urgente, 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.

Faz parte de suas atividades realizar levantamento sobre as reais
necessidades da comunidade e providencia o seu 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 meritória a pretensão de se lhe
outorgar o título declaratório de utilidade pública.

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

1.381/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
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Elisa Costa, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.464/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Grupo Ambientalista Duendes da
Montanha , com sede no Município de Sabará.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/8/2007 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 1.464/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Grupo Ambientalista Duendes da Montanha, com sede no Município
de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 12, que as
atividades dos seus Diretores não serão remuneradas, e, pelos §§ 1º
e 2º do art. 37, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere ou entidade
beneficente com sede no Município de Sabará, inscrita no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.464/2007.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito Alves -

Sargento Rodrigues.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 7/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

acrescenta dispositivos ao art. 15 da Lei nº 13.317, de 24/9/99, que
contém o Código de Saúde do Estado.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

A seguir a Comissão de Saúde, analisando o mérito da matéria,
opinou por sua rejeição.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

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

de prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar,
supletivamente, ações e serviços no campo  da  saúde, em especial
no Programa de Saúde da Família - PSF -, beneficiando os Municípios
pequenos, com população inferior a 10 mil habitantes, que
demonstrem necessidade de suporte nessa área.

O projeto em tela, em consonância com a Lei Federal nº 8.080, de
1990 - a Lei Orgânica da Saúde -, determina que o Estado auxilie os
Municípios mediante a disponibilização de profissionais de nível
superior e a realização direta de atividades próprias do setor de saúde
onde ainda não tenha sido efetivamente implantada a atenção básica
à saúde da população.

A Comissão de Saúde, analisando o mérito da proposição, entendeu
que “o Estado já cumpre satisfatoriamente o seu papel no que diz
respeito à Atenção Básica da população, não havendo necessidade
de legislação que o obrigue a fazê-lo”. Assim, entendeu
desnescessária, embora reconhecendo a nobre intenção do autor, a
edição de norma com essa finalidade, pois tal esforço implicaria tão-
somente numa indesejada extensão do ordenamento de saúde do
Estado.

Dessa forma, também entendemos que a edição de lei com
objetivos legalmente definidos somente reforça diretrizes já
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consolidadas, não inova o “modus operandi” do poder público
estadual, sendo , portanto, inócua. O próprio parecer da Comissão de
Justiça afirma que o inciso III do art. 17 da Lei Federal nº 8.080, de
1990, já trata do que o projeto pretende estabelecer.

Devemos lembrar que o Programa de Saúde da Família - PSF-,
implantado pelo SUS, é considerado estratégia estruturante dos
sistemas municipais de saúde e tem provocado um importante
reordenamento do modelo de atenção vigente. Significativa melhoria
nos indicadores de saúde e de qualidade de vida da população
brasileira tem sido observada após a implantação do PSF.

O governo de Minas já participa efetivamente do PSF no Estado, por
meio do Programa Saúde em Casa, que hoje abrange 723 Municípios,
atingindo 49,20% da população mineira. No ano de 2006, foram
investidos R$48.000.000,00 do Tesouro Estadual no melhoramento do
PSF, destinados principalmente à qualificação de pessoal e à compra
de equipamentos e de material de consumo.

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

7/2007.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 653/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
acrescenta dispositivo à Lei nº 9.760, de 20/4/89, que concede passe
livre no transporte coletivo intermunicipal do Estado 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.

Em seguida, foi a matéria encaminhada à Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, que opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, e pela rejeição da Emenda
nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 102, VII, “d”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo 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 a localização e as dimensões mínimas do
cartaz, que deverá conter também os procedimentos regulamentares
necessários à obtenção do citado benefício.

A matéria tramitou nesta Casa na legislatura passada, por meio do
Projeto de Lei nº 614/2003, também de autoria do Deputado Célio
Moreira, que, desta vez, incorporou as alterações propostas pela
Comissão de Justiça no substitutivo apresentado ao primeiro projeto.

A Comissão de Constituição e Justiça salientou o caráter de
publicidade do qual se reveste o projeto, bem como o amparo e
proteção que o Estado deve proporcionar às pessoas idosas e
portadoras de deficiência. Para adequar o projeto à melhor técnica
legislativa, apresentou, ao final do seu parecer, a Emenda nº 1.

Por seu turno, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas propôs a revogação da Lei nº 9.760, de 1989, bem como da
Lei nº 10.419, de 1991, que a modificou, de forma a estabelecer como
destinatárias da obrigação de afixar os cartazes as empresas
concessionárias do serviço de transporte coletivo intermunicipal.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto não acarreta
impacto ao erário, uma vez que os custos desses cartazes ficarão por
conta de empresas particulares. Por serem irrisórios, tais custos não
influenciariam o equilíbrio dos contratos de concessão mantidos entre
essas empresas e o Estado.

Ocorre que a aprovação da proposição, hoje, poderia representar
uma propaganda enganosa por parte do Estado. Isso porque, não
obstante a Lei nº 9.760 encontrar-se em pleno vigor, o Poder
Executivo nunca tratou de cumpri-la, mesmo porque ela não
especifica a fonte de custeio do benefício.
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Esse descumprimento motivou o ajuizamento, pelo Ministério
Público, da Ação Civil Pública nº 1.000.00.162.855-1/000 em face do
Estado, a qual tramitou perante a 4ª Câmara Civel do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais. Nessa ação, cuja decisão já
transitou em julgado, o Estado saiu-se vitorioso, ficando salientada a
impossibilidade de se implementarem despesas sem a necessária
previsão orçamentária, exigida pelo art. 167 da Constituição Federal.

Nos termos do inciso IX do art. 10 da Constituição mineira, compete
ao Estado explorar, diretamente ou mediante concessão, o serviço de
transporte rodoviário estadual de passageiros. Em Minas Gerais,
historicamente, tem o Poder Executivo optado por exercer essa
competência por meio de contratos de concessão firmados com
empresas particulares. Naturalmente, a partir do momento em que se
estabelece um benefício como o da Lei nº 9.760, acarreta-se, para a
empresa concessionária, uma provável diminuição de ganhos,
afetando de forma evidente o equilíbrio de seu contrato com o Estado,
mormente levando-se em consideração a não-previsão de um limite
de assentos em cada viagem.

É de salientar que a Lei Federal nº 10.741, de 2003, que contém o
Estatuto do Idoso, prevê, em seu art. 40, que benefício como o da Lei
nº 9.760 será aplicado dentro dos seguintes limites: dois assentos por
viagem, para os beneficiários; e renda igual ou inferior a dois salários
mínimos para se obter o benefício. Mesmo assim, a aplicação prática
desse dispositivo vem encontrando enorme resistência, ainda não
tendo sido realizada.

Portanto, enquanto o Poder Executivo não previr na Lei
Orçamentária uma forma de compensar as empresas concessionárias
do transporte intermunicipal de passageiros por esse benefício, a Lei
nº 9.760 continuará “letra morta” no ordenamento. Nas palavras do
ilustre Desembargador-relator da ação civil pública a que se fez
referência “a pretendida gratuidade de transporte coletivo transfere ao
Estado sua normatização cabendo-lhe a análise da oportunidade e
conveniência de aplicação da medida.”

Assim a afixação de cartazes anunciando um benefício que não está
disponível ao usuário do transporte provocaria tumulto, revolta e
confusão junto aos guichês das empresas delegatárias do serviço de
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transporte, justamente àqueles que mais merecem nosso respeito e
consideração, que são as pessoas idosas e os deficientes físicos.

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

653/2007.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 700/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.847/2004, estabelece normas de segurança para a carga e a
descarga de valores em estabelecimentos financeiros 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
Segurança Pública manifestou-se pela aprovação da proposição com
essas emendas.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VII,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em pauta tem por objetivo tornar obrigatório que a carga e

a descarga de valores sejam feitas no interior do estabelecimento
financeiro, em local protegido e apropriado. O autor, em sua
justificação, alega razões de segurança pública.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou, no âmbito de
sua competência, óbice à tramitação da matéria, tendo apresentado
as Emendas nºs 1 e 2, com o objetivo de suprimir vícios
constitucionais de competência.

A Comissão de Segurança Pública entendeu que a proposição é
conveniente e oportuna, em especial por prevenir um possível ato
delituoso, tendo concordado com essas emendas.
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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
financeiro ou orçamentário. O projeto dispõe sobre matéria inerente ao
setor privado, ao impor obrigações para as instituições financeiras.
Ocorre que o Estado não é mais acionista das instituições de que trata
o projeto. Assim, a matéria não gera custo para os cofres públicos
nem apresenta repercussão nas finanças públicas.

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

Projeto de Lei nº 700/2007 com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Patrús Filho -

Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 742/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em análise,
derivado 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
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em razão de requerimento do
autor, aprovado em 10/5/2007, foi também distribuída a esta
Comissão.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou, e a Comissão de Saúde se posicionou pela
aprovação, nos termos da comissão precedente.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame institui programa de prevenção e assistência



1112

integral à pessoa com epilepsia no Estado, cuja execução compete à
Secretaria de Estado de Saúde, com a colaboração da Secretaria de
Estado de Educação, na sua área de atuação.

No que concerne à apreciação do mérito da proposição nesta
Comissão, podemos afirmar que o assunto se resume no disposto no
inciso II do art. 7º e no art. 11. O programa que se pretende criar é
louvável e, sem dúvida, é necessária a participação da Secretaria de
Estado de Educação, por meio da capacitação dos profissionais da
rede pública em relação ao tema, permitindo-lhes, inclusive, ministrar
os primeiros atendimentos de emergência.

No entanto, a Comissão que procedeu ao exame preliminar
demonstrou, com muita clareza, os vícios de natureza constitucional e
jurídica que revestem a proposição, especialmente os artigos citados.
Ambos os dispositivos legais estabelecem atribuições para órgãos do
Poder Executivo e diretamente subordinados ao Governador do
Estado, ferindo o princípio da separação dos Poderes. Dessa forma, a
melhor maneira encontrada para atender ao espírito do projeto foi a
apresentação de um substitutivo, instituindo a Semana de
Conscientização sobre o Tratamento da Epilepsia.

A Comissão de Saúde, dentro de sua competência regimental e com
maior conhecimento de causa, entendeu ser o projeto de lei de
relevante interesse da sociedade, acatando o substitutivo apresentado
como a melhor forma de abordar o assunto.

Vimo-nos, portanto, convencidos de que as razões apresentadas
pelas comissões que nos atencederam são apropriadas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 742/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora - Carlin

Moura - Ana Maria Resende.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 772/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, a proposição em epígrafe
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visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Silvério
o imóvel que especifica.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/4/2007 e
encaminhado a esta Comissão a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do Regimento
Interno.

Em 8/5/2007, esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em
diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
que estase manifestasse sobre a pretendida alienação e esclarecesse
a situação atual do imóvel.

De posse das informações solicitadas, passamos à análise da
matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 772/2007 trata de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Dom Silvério um terreno edificado, com área de 2.014m²,
situado na Rua Santa Rita, naquele Município, doado ao Estado, em
1961, pelo mesmo ente federativo, sem a imposição de nenhum ônus.
Por vários anos, o imóvel abrigou a Escola Estadual Gabriel Passos e,
atualmente, ali funciona a Câmara Municipal.

A transferência de patrimônio público, ainda que para outro ente da
Federação, deve observar o art. 18 da Constituição mineira, que exige
autorização legislativa para sua efetivação. 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 legislativa, a existência de interesse
público devidamente justificado.

Essa exigência está atendida pelo parágrafo único do art. 1º do
projeto, que determina a continuidade da utilização do imóvel pela
Câmara Municipal.

Ainda para resguardar o interesse público, o § 1º do art. 17 da Lei nº
8.666 exige que, cessadas as razões que justificaram a doação, o
imóvel doado reverterá ao patrimônio do doador. Em decorrência
disso, assim como para aprimorar a redação do projeto,



1114

apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, o Substitutivo nº 1.
Por fim, cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão declara ser favorável à pretendida doação,
pois a Secretaria de Estado de Educação, órgão ao qual o imóvel está
vinculado, não possui interesse em sua utilização.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 772/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Silvério o

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

Dom Silvério o imóvel constituído de terreno edificado, com área de
2.014m² (dois mil e quatorze metros quadrados), situado na Rua
Santa Rita, naquele Município, e registrado sob o nº 1.594, a fls. 252
do Livro 3-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Alvinópolis.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se ao funcionamento da Câmara Municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se vier a ser desvirtuada a destinação prevista no art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 808/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.237/2005,
dispõe sobre a política estadual de incentivo ao direito dos alunos da
rede pública estadual de terem acesso ao cinema.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Vem o projeto agora a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende criar mecanismos para incentivar

a freqüência de estudantes da rede pública estadual às salas de
cinema, mediante a formalização de convênios entre o Estado e as
empresas que prestam esse serviço.

A proposição em exame pretende incentivar o acesso dos
estudantes às salas de cinema por meio do estabelecimento de ações
determinadas, como parte das políticas de educação e cultura.

O reconhecimento de que o acesso à cultura é fundamental para a
formação integral do aluno está expresso, em todo o País, na
legislação estadual e municipal que estabelece a concessão de
descontos para ingressos em eventos culturais, esportivos, de lazer
para os estudantes matriculados em todos os níveis de ensino. No
Estado de Minas Gerais, a Lei nº 11.052, de 1993, é a norma que rege
a concessão desse benefício. As sessões cinematográficas estão
expressamente incluídas entre o rol de eventos apresentado na lei,
em seu art. 1º.

Está em tramitação nesta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº
59/2007, que visa a alterar alguns pontos da mencionada legislação
estadual. A proposição foi amplamente discutida em audiência pública
realizada em 17/4/2007 e contribuições trazidas pelos participantes -
representantes dos segmentos interessados - foram incorporadas ao
parecer da Comissão de Cultura. O projeto ainda está sendo discutido
no âmbito desta Comissão de Educação.

Portanto, consideramos que o direito que pretende o projeto instituir
já está consagrado em nosso sistema jurídico. Não há que se criar
novo instrumento legal para tanto. O aprimoramento da lei vigente já é
um trabalho em andamento na Casa, sobre o qual têm se debruçado
as comissões permanentes afetas ao assunto.

Quanto ao substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição
e Justiça ao projeto de lei em estudo, não o acolhemos também, por
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entender que a alteração sugerida na Lei nº 11.726, de 1994, que
estabelece a Política Cultural do Estado de Minas Gerais, desvirtua os
objetivos do art. 4º, de natureza eminentemente principiológica.

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

808/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora - Ana

Maria Resende - Carlin Moura (voto contrário).
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 896/2007

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

O Projeto de Lei nº 896/2007, do Deputado Delvito Alves, institui a
Política Estadual de Desenvolvimento Industrial da Região Noroeste
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

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

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, XIII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame pretende instituir a Política de Desenvolvimento

Industrial da Região Noroeste do Estado de Minas Gerais, com o
objetivo de incentivar a industrialização da região, mediante o
aproveitamento de sua vocação agropecuária, atrair empresas para a
ocupação de áreas industriais e viabilizar o funcionamento de
indústrias a se instalarem nos pólos industriais e distritos
agroindustriais.

Para justificar a iniciativa, o autor salienta que o Produto Interno
Bruto - PIB - da região Noroeste de Minas representa apenas 1,7% do
total de Minas Gerais - o mais baixo entre as 10 regiões de
planejamento do Estado -, não obstante ser responsável por 20% do
PIB estadual no setor agropecuário.

Ainda segundo o autor, apesar de a região ser responsável, no
Estado, por 7% do rebanho bovino (1.450.000 cabeças), e pela
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produção de 4,5% do leite (298 milhões de litros/ano), 58,3% do feijão,
11,9% do milho, 52% do algodão e 28,4% da soja, de acordo com
dados da Emater-MG, essa produção é incapaz de gerar mais
emprego e renda. Sustenta que a maioria dos bens que compõem a
economia regional é comercializada para outras regiões do Estado ou
do País para serem manufaturados, sem qualquer agregação de valor.

Percebe-se, a partir desses dados, a ausência de uma política
industrial específica para o Noroeste de Minas, de modo a aproveitar o
enorme potencial econômico do setor agropecuário e dos recursos
naturais existentes na região.

Urge, portanto, que medidas sejam tomadas para superar os
obstáculos que impedem o crescimento econômico e social da região,
de forma a propiciar melhores condições de trabalho e renda à
população local.

Assim, o estabelecimento, em lei, de uma política industrial se traduz
como uma ação efetiva do Estado para o desenvolvimento da região
Noroeste de Minas. Portanto, trata-se de um projeto meritório que
merece todo o nosso apoio.

Como estabelece a Constituição do Estado, os problemas das
desigualdades regionais só poderão ser solucionados quando tratados
de forma prioritária pelo poder público. Para isso, aponta como
caminho a regionalização da ação administrativa, em busca do
equilíbrio no desenvolvimento das coletividades. Impõe também ao
Estado a obrigação de dar assistência aos Municípios de escassas
condições de propulsão socioeconômica, mediante a execução
articulada de planos, programas e projetos regionais e setoriais
dirigidos ao desenvolvimento global das comunidades do mesmo
complexo geoeconômico e social.

Acolhemos neste parecer o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista que a proposição
original contém várias impropriedades jurídico-constitucionais.

Não obstante, é preciso esclarecer que a proposta substitutiva
abrange as principais medidas do projeto, no tocante às diretrizes
norteadoras da política industrial para a região Noroeste do Estado,
como o incentivo à industrialização, a atração de empresas, a
viabilização do funcionamento de indústrias e o fomento e a
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revitalização do transporte ferroviário. Abrange, ainda, a participação
de representantes do Poder Legislativo e da sociedade civil
organizada em todas as fases de elaboração dos programas da
política de desenvolvimento industrial, providência que reputamos
fundamental para o sucesso dessa política.

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

896/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini, relator - Cecília

Ferramenta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 946/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado João Leite, inclui
o jogo de xadrez como atividade extracurricular nas escolas da rede
pública estadual.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto com a Emenda
nº 1, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição em análise pretende incluir o jogo de xadrez como

atividade extracurricular nas escolas de ensinos fundamental e médio
da rede pública estadual.

É unânime a idéia de que o xadrez é um excelente exercício mental.
Há pelo menos dois séculos é investigada a relação entre esse jogo e
o intelecto humano. Os resultados dessas investigações apontam para
conclusões similares: o xadrez influi positivamente na formação da
personalidade, e sua prática ajuda as pessoas a assimilar novos
conhecimentos.

Um dos problemas mais preocupantes para os educadores, em
nossos dias, o qual causa a maior parte dos fracassos escolares, é o
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fenômeno da dispersão, de que sofrem os alunos. Em um contexto
que cada vez oferece estímulos mais rápidos e superficiais, como a
televisão e os vídeo-games, e atividades que requerem menos
concentração, muitos jovens encontram problemas quando deparam
com atividades que exigem um esforço mental mais acurado, como
uma avaliação escrita, além do próprio estudo das disciplinas
escolares. O xadrez, de uma forma lúdica, constitui um excelente
treinamento, podendo ajudar os alunos a disciplinar sua capacidade
de concentração, analisar sistematicamente os problemas, expor
idéias, conclusões e soluções, avaliar antecipadamente as vantagens
e os inconvenientes de uma decisão, aprender a planejar,
responsabilizar-se por seus atos e assumir suas conseqüências e
controlar a impulsividade.

À vista dos benefícios que a prática do xadrez pode trazer aos
estudantes, sua inclusão no currículo está prevista nos Parâmetros
Curriculares Nacionais, nos conteúdos da educação física, disciplina
obrigatória para todos os ciclos e séries dos ensinos fundamental e
médio. Na Orientação SEE nº 1, de 23/1/2007, que orienta o
desenvolvimento da educação física nas escolas da rede estadual,
está expressa a recomendação da inclusão do jogo de xadrez como
componente da disciplina:

“- jogos de dupla como xadrez, esportes de equipe, capoeira,
caminhadas, excursões e a dança, que requerem tempo maior do que
a duração de uma aula para a sua prática, devem ser intensificados
nessas escolas e o horário deve ser organizado de forma a viabilizar
sua execução”.

Em nível federal, o Projeto Xadrez nas Escolas é uma das ações do
Programa Segundo Tempo, do Ministério dos Esportes, que é
desenvolvido em parceria com as Secretarias Estaduais de Esporte e
de Educação. O Estado de Minas Gerais priorizou o desenvolvimento
do projeto nas escolas integrantes do programa Escola Viva,
Comunidade Ativa que se situam nas áreas urbanas consideradas de
risco social. Verifica-se, portanto, que há um reconhecimento de que o
jogo de xadrez é uma atividade que pode contribuir positivamente
para a formação intelectual e social do estudante, o que torna a
proposta em estudo conveniente e oportuna.
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A Comissão de Constituição e Justiça fez os ajustes necessários à
adequação técnico-jurídica da proposição, por meio da Emenda nº 1,
que acolhemos.

Apresentamos a Emenda nº 2, que dá nova redação ao art. 2º,
possibilitando a implantação progressiva do projeto, o que configura, a
nosso ver, uma medida mais razoável, em face das dificuldades de se
implementá-la em toda a rede, a um só tempo. Retiramos,
concomitantemente, a obrigatoriedade de a atividade nas escolas só
poder ser exercida por profissionais habilitados por entidades ligadas
ao xadrez, já que essa imposição colocaria muitos obstáculos ao
desenvolvimento da prática, especialmente nas cidades do interior.

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

946/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 2, que apresentamos.

Emenda nº 2
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Será priorizada a prática do xadrez em escolas situadas em

áreas de maior vulnerabilidade social, estendendo-se
progressivamente a oferta da atividade a todas as escolas da rede
estadual.”.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Maria Lúcia

Mendonça - Carlin Moura.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 965/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Délio Malheiros,
“obriga a exposição de cartaz de advertência sobre acidentes pelos
estabelecimentos que comercializarem álcool líquido”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou, vem agora o
projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do inciso IV do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição em análise tem por escopo “desincentivar o
consumidor à compra de álcool líquido como estratégia para reduzir o
número de acidentes provocados pelo produto”. Para atingir esse
desiderato, o projeto determina que os estabelecimentos que
comercializam álcool afixem cartaz a não mais que um metro de
distância do local de exposição do produto, o qual contenha imagens
de acidente provocado pelo álcool líquido e advertência sobre o risco
de acidentes.

O autor da proposta, em sua justificação, relata que o álcool líquido
é considerado um dos grandes responsáveis por acidentes
domésticos em que as crianças são as principais vítimas de
queimaduras. Segundo afirma, no Hospital João XXIII, em Belo
Horizonte, cerca de 1.200 crianças são atendidas anualmente;
dessas, 25% são vítimas de queimadoras provocadas por álcool
líquido. Afora isto, o custo do tratamento é elevado, e os danos são,
muitas vezes, permanentes.

Passamos agora ao estudo do projeto nos lindes de nossa
competência.

Inicialmente, verificamos que, em Minas Gerais, somente o
Município de Belo Horizonte editou norma sobre o assunto: trata-se da
Lei nº 9.197, de 2/5/2006, que proíbe a comercialização de álcool
líquido nas drogarias, nos supermercados e nos demais
estabelecimentos comerciais situados no Município. No âmbito
estadual, porém, constata-se a não-existência de legislação a
respeito.

Já na esfera federal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
Anvisa - editou a Resolução nº 46, de 20/2/2002, a qual somente
permite a comercialização diretamente ao consumidor do álcool na
forma de gel. A resolução regulamenta “a industrialização, a
exposição à venda ou a entrega ao consumo, em todas as suas fases,
do álcool etílico hidratado em todas as graduações e do álcool etílico
anidro”, relativamente à sua comercialização no atacado e no varejo,
bem como disciplina, de forma adequada e rigorosa, os dizeres que
devem constar no rótulo do produto. Determina, ainda, que o álcool
etílico comercializado, no atacado e no varejo, com graduação acima
de 54ºGL (cinqüenta e quatro graus Gay Lussac) somente será
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fornecido em embalagens de até 500g, em solução coloidal na forma
de gel desnaturado. A medida visa à segurança do usuário, uma vez
que o álcool na forma de gel propaga-se menos, o que diminui a
superfície de queima. A resolução proíbe, também, que, na
embalagem, no rótulo e na propaganda de álcool etílico, sejam
utilizados símbolos, figuras ou qualquer espécie de indicação que
induza sua utilização indevida ou atraia crianças.

Estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Queimadura – SBQ –,
com base em levantamento feito em 56 centros de tratamentos de
queimados em todo o Brasil, revelou que o número de acidentes com
álcool teve redução média de 65% apenas seis meses após a
proibição, pela Anvisa, da comercialização de álcool líquido. No
Estado do Ceará, a redução foi de 80%. A diminuição dos acidentes,
foi constatado, está relacionada à substituição do álcool líquido pelo
álcool na forma de gel. Este é comercializado em embalagem plástica
mais resistente, tem um odor que inibe as brincadeiras, espalha-se
menos, tem menos poder de combustão, tendendo a não provocar
queimaduras graves, e traz, no rótulo, advertência. Verificou-se,
ademais, que houve, para o Estado, redução dos custos de
tratamentos de pessoas com queimaduras: segundo a SBQ, o
tratamento custa, em média, R$1.500,00 por dia, afora a reabilitação,
os custos indiretos, os danos estéticos, psicológicos e, em alguns
casos, funcionais, freqüentemente irreversíveis.

Justamente sobre o assunto, tramita no Senado Federal o Projeto de
Lei nº 692/2007, o qual tem o objetivo de “restringir a venda de álcool
etílico líquido no País e submetê-la à regulação das autoridades
sanitárias”, ao qual foram apensados os Projetos de Lei nºs

4.664/2004, do Deputado Antônio Cambraia, e 6.320/2005, do Poder
Executivo. Segundo a justificativa que acompanha este último,

“torna-se indispensável a (...) regulação pela via legislativa a fim de
evitar questionamentos sobre o mérito de atos regulatórios emanados
da Anvisa sobre o tema, como vem ocorrendo, apesar das estatísticas
que demonstram (...) a eficácia da proibição da comercialização [do
álcool] na forma líquida”.

O autor acrescenta que
“Embora seja inconteste o poder regulatório da Agência Nacional de
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Vigilância Sanitária, o assunto tem-se prestado a interpretações e
avaliações equivocadas em procedimentos judiciais, obstando a
aplicação efetiva da norma, consubstanciada na resolução da
Agência, precedida de amplos estudos e debates com os segmentos
envolvidos”.

Em vista do aduzido, constata-se que a medida propugnada no
projeto em exame é oportuna e tem grande relevância no que
concerne à proteção da saúde do consumidor, tendo significativo
alcance social.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 965/2007 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2007.
Getúlio Neiva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Délio

Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.046/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Carlin Moura, dispõe sobre a
implantação de sistemática para concessão de incentivos fiscais a
projetos desportivos no Estado e dá outras providências.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, VI, “b”, do Regimento Interno, receber parecer quanto
ao mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em exame propõe uma política de estímulo à

participação da sociedade no desenvolvimento do desporto,
concedendo incentivos fiscais ao contribuinte que fomentar atividade
esportiva mediante doação ou patrocínio.

Essa medida encontra respaldo na histórica Lei Pelé - Lei Federal nº
9.615, de 1998 -, que estabelece as normas gerais do desporto. No
art. 56 da mencionada lei estão assegurados, além de programas
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específicos previstos em orçamento da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, os incentivos fiscais previstos em lei.
Corroborando essa idéia, a Conferência Nacional do Esporte,
realizada no ano de 2004, indicou a necessidade de estabelecer
instrumentos semelhantes para a promoção do esporte nos três níveis
de governo. Já no âmbito constitucional, estabelece a Carta Magna,
no seu art. 217, o dever do Estado em estimular as atividades
desportivas.

A Constituição do Estado, por sua vez, estabelece, nos arts. 218 a
220, os preceitos que devem ser observados com o objetivo de
promover o desporto, entre os quais se destaca o incentivo ao
investimento da iniciativa privada mediante benefícios fiscais. Em
consonância com esse dispositivo, a Lei nº 15.457, de 12/1/2005, que
instituiu a Política Estadual do Desporto, estabeleceu comando
explícito, conforme o disposto no item III, d, do art. 4º.

A prática esportiva reveste-se de indiscutíveis benefícios à saúde e
à formação do caráter do indivíduo, estimulando o trabalho coletivo, a
tolerância e o respeito ao direito do outro. Nesse aspecto, é um
componente essencial para a inclusão social, sendo objeto de vários
programas governamentais nas áreas de educação e segurança.

Outro aspecto que merece ser lembrado é o fator econômico. Os
impactos positivos da indústria do desporto na cadeia produtiva
movimentam o comércio de equipamentos e artigos esportivos,
envolvem, o trabalho de clubes e federações, gerando emprego e
renda. Os dados obtidos do relatório final do Plano de Modernização
do Futebol Brasileiro, executado pela Fundação Getúlio Vargas, no
ano de 2000, contabilizaram 30 milhões de praticantes formais e não
formais desse esporte. Essa enorme quantidade de esportistas
demanda a produção de 9 milhões de chuteiras, 6 milhões de bolas e
32 milhões de camisas. Apesar da magnitude desses números, existe
um grande potencial econômico ainda a ser explorado. Em 2000, ano
em que foi realizada a pesquisa, o Brasil participou apenas com 1%
dos 250 bilhões de dólares gerados mundialmente por essa
modalidade esportiva.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou o projeto
preliminarmente, propondo as alterações pertinentes à sua adequação
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aos ditames constitucionais e legais, tendo em vista que já existe lei
estadual que versa sobre a matéria. O Substitutivo nº 1, apresentado
por essa Comissão, buscou atender ao máximo o propósito do autor,
considerados os impeditivos de natureza procedimental que menciona
em seu parecer. Dessa forma, propôs duas alterações na Lei nº
16.318, de 11/8/2006, que versa sobre o estímulo à realização de
projetos desportivos mediante a concessão de desconto para
pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa. A primeira
delas amplia os incentivos fiscais que antes incidiam exclusivamente
sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - para todo e
qualquer crédito tributário inscrito em dívida ativa. A segunda dilata o
prazo previsto para a concessão do desconto de crédito tributário por
mais um ano, ou seja, até 31/12/2006.

No que tange às questões relativas ao mérito da proposta, há de ser
considerado que, com esse conjunto de medidas, as oportunidades
para financiamento dos projetos desportivos serão significativamente
ampliadas. Outro ponto importante é que não se vislumbra a
possibilidade dos novos comandos estimularem a inadimplência, uma
vez que os descontos previstos incidem apenas sobre o valor das
multas e dos juros de mora, e não sobre o principal. Com efeito, a
desoneração fiscal de crédito tributário inscrito em dívida ativa abre
uma nova opção para a arrecadação desse crédito, cujo recolhimento
pelo Estado costuma apresentar dificuldades.

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

1.046/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora - Carlin

Moura - Ana Maria Resende.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.082/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Gustavo Corrêa, tem por escopo
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autorizar o Poder Executivo a permutar com o Município de Heliodora
o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal, cabendo agora a este colegiado analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102,
VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.082/2007 tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a efetuar permuta de dois terrenos contíguos de
propriedade do Estado, com área total de 4.032m², situados na Rua
Vidal Barbosa, esquina com Rua Fernando José Ribeiro, no Município
de Heliodora, por imóvel pertencente àquele Município, com 3.480m²,
situado na mesma Rua Vidal Barbosa.

A finalidade do negócio jurídico que se pretende realizar é
regularizar a situação da ocupação atual dos imóveis citados, pois,
enquanto o de propriedade do Município está ocupado pela Escola
Estadual Prefeito Celso Vieira Vilela, o imóvel pertencente ao Estado
abriga a Escola Municipal Bárbara Heliodora.

Cabe destacar que foram anexados aos autos do processo dois
laudos que analisam as características de cada imóvel e atestam o
valor venal de R$ 210.000,00 para cada um deles. Em decorrência
disso, a permuta será feita sem torna para as partes, conforme
determina o art. 2º do projeto de lei.

A autorização explícita do Poder Legislativo para a alienação de
valores pertencentes ao ativo permanente do Estado é exigência
contida 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.

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.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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1.082/2007 no 1° turno.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.099/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, 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”.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer por sua
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, IV, “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 consta 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.

Percebe-se que o projeto em questão pretende resguardar os
interesses dos consumidores, ao garantir-lhes o acesso ao texto do
contrato 24 horas antes de sua assinatura. A proposta, certamente,
evitará transtornos para o consumidor, o qual, muitas vezes, assina, o
instrumento contratual apressadamente, não tendo consciência do
disposto em suas cláusulas.
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Vê-se que a proposta é relevante, uma vez que o consumidor se
inteirará das condições estabelecidas nos contratos, podendo propor
até mesmo alterações de cláusulas leoninas.

É importante ressaltar que o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor tem como fito expurgar todas as circunstâncias que
possam agravar a natural hipossuficiência do consumidor, parte
vulnerável nas relações contratuais no mercado, segundo dispõe a
citada norma no art. 4º, inciso I. A matéria em questão, portanto,
precisa ser regulamentada de forma mais rigorosa e específica,
conforme propõe o projeto de lei em análise.

Cumpre esclarecer que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, aperfeiçoa a proposição em
comento quanto à técnica legislativa bem como sana vício de natureza
constitucional, uma vez que o projeto em estudo contém norma de
direito civil, matéria de competência da União, ao prever, em seu art.
3º, nulidade de negócio jurídico.

Conclusão
Com fundamento nas razões aduzidas, somos pela aprovação do

Projeto de Lei nº 1.099/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2007.
Célio Moreira, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Ronaldo

Magalhães - Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.120/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Délio Malheiros, “obriga o
fornecimento por escrito de razões de indeferimento de crédito”.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a
Emenda nº 1, que apresentou.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão, para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, IV, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende assegurar aos consumidores
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dos serviços de crédito o direito de obter informações acerca das
razões que inviabilizaram a obtenção de financiamento ou mesmo a
compra pelo crediário.

Ao justificar a formulação da proposta, o autor asseverou que a
obtenção de tais informações facilitará sobremaneira a proteção da
honra do consumidor, que, muitas vezes, não consegue viabilizar o
pagamento parcelado de algum produto ou serviço por encontrar-se
com o nome incluído indevidamente nos cadastros de restrição ao
crédito, sem sequer ter conhecimento desses fatos.

Conforme ressalta o parecer emitido pela Comissão de Constituição
e Justiça, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído
pela Lei nº 8.078, de 11/9/90, enfatiza a boa-fé e a transparência nas
relações de consumo.

Não se mostra razoável o fato de um fornecedor de serviços de
crédito boicotar uma informação extremamente relevante para o
consumidor que, muitas vezes, não poderá comprar a crédito por
muitos anos em virtude de problemas que nem mesmo lhe dizem
respeito.

A verdade é que a utilização do número do CPF de terceiros em
transações fraudulentas tem-se tornado freqüente no mercado de
consumo, o que leva ao descrédito o nome de pessoas de bem.

A adoção das medidas propostas, conforme enfatizado,
proporcionará uma solução imediata e eficaz para esses problemas,
em proveito dos próprios fornecedores, em razão do aumento do
número de consumidores que poderão ter acesso ao crédito e, em
conseqüência, aos produtos e serviços que são objeto de consumo.

A nova redação sugerida para o art. 1º pela Comissão de
Constituição e Justiça mostra-se pertinente até mesmo pelo fato de
compatibilizar o projeto com uma proposta do mesmo teor que
tramitou na Câmara Federal.

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

1.120/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2007.
Célio Moreira, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Getúlio
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Neiva - Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.129/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Curvelo 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
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 1.129/2007 tem a finalidade de autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de Curvelo imóvel constituído
de terreno com área de 4,057411ha, situado na Fazenda Mato do
Moura, naquele Município

O referido bem foi doado ao Estado, em 2003, pelo Município de
Curvelo, por meio da Lei Municipal nº 2.182, para que ali fosse
construído um centro de recuperação para os sentenciados da
Comarca de Curvelo até a data de 30/12/2004, sob pena de reversão.
Em decorrência do não-cumprimento da determinação da citada lei,
formalizada na escritura pública de doação, o Município de Curvelo
pleiteia o retorno do bem ao seu patrimônio

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,
que determina que a transferência de domínio de bens públicos só
pode ser efetivada com a devida autorização desta Casa. Ademais,
não representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na
Lei Orçamentária.

Cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça apenas dá nova redação ao art. 1º do
projeto de lei, corrigindo dados cadastrais do imóvel e adequando o
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texto à técnica legislativa.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.129/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo n º 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio -

Agostinho Patrús Filho - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.154/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

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

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/5/2007 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do Regimento
Interno.

Em 19/6/2007, esta relatoria solicitou que a proposição fosse
baixada em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, a fim de que esta informasse sobre a situação efetiva dos
imóveis e se há óbice para as alienações pretendidas, assim como ao
Prefeito Municipal de Bambuí, para que este se manifestasse sobre os
termos do projeto. De posse dessas informações, passamos ao
exame da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.154/2007 pretende conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Bambuí os seguintes imóveis registrados no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Bambuí:

I - terreno com área de 10.080m², Matrícula nº 12.294, a fls. 281 do
Livro 3-J;

II - terreno com área de 10.000m², Matrícula nº 8.631, a fls. 20 do
Livro 3-J;

III - terreno com área de 10.000m², Matrícula nº 12.399, a fls. 290 do
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Livro 3-J;
IV - terreno com área de 4.800m², Matrícula nº 9.438, a fls. 148 do

Livro 2-AK;
V - terreno com área de 2.500m², Matrícula nº 6.406, a fls. 226 do

Livro 2-X.
Ressalte-se que os três primeiros bens foram doados ao Estado por

particulares e os dois últimos pelo Município de Bambuí, sendo que
em nenhuma dessas doações houve imposição de condições ao
donatário. Nos referidos imóveis foram construídas escolas rurais,
mas, atualmente, encontram-se ociosos.

A matéria deve observar a Constituição Estadual, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de patrimônio do Estado
ainda que para outro ente da Federação. 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, de acordo com as
informações do Prefeito Municipal de Bambuí, após sua recuperação,
os imóveis serão destinados ao desenvolvimento de atividades em
benefício da comunidade local. Os dois maiores serão destinados à
construção de agrovilas, um abrigará o órgão municipal Casa de
Acolhimento Social e Assistência e os dois outros serão cedidos, em
comodato, para a Associação dos Produtores Rurais de Posses e
Cerrado e para a Associação dos Pequenos Produtores da Agricultura
Familiar de Três Barras, Sapé, Coqueiros e Mata.

Em decorrência dessas informações, apresentamos a Emenda nº 1,
ao final deste parecer, alterando a redação do parágrafo único do art.
1º, que destina os imóveis à instalação de órgãos da administração
municipal de interesse social. No intuito de tornar a redação do citado
dispositivo mais clara e possibilitar que as providências pretendidas
pela Prefeitura Municipal sejam efetivadas, os imóveis passarão a ser
destinados ao desenvolvimento de atividades sociais de interesse
público.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
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determina que os imóveis reverterão ao patrimônio do Estado se, findo
o prazo de três anos, contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe esclarecer, por fim, que a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, por intermédio da Nota Técnica nº 212/2007,
manifesta-se favoravelmente à pretendida doação, uma vez que a
Secretaria de Estado de Educação, órgão ao qual os imóveis estão
vinculados, não possui projetos para sua utilização.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.154/2007 com
a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - Os imóveis a que se refere este artigo destinam-se

ao desenvolvimento de atividades sociais de interesse público.”.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Delvito

Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.236/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, a proposição em epígrafe tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Pirapora o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/6/2007 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 26/6/2007, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
se obter informação sobre a efetiva situação do imóvel e a existência
ou não de óbice à transferência de domínio pretendida; assim como
ao Prefeito Municipal de Pirapora para que manifestasse sua
aquiescência ao negócio pretendido.
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De posse das informações solicitadas, passamos a examinar a
matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.236/2007 pretende autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Pirapora o imóvel constituído de terreno com
área de 24.074m², situado nesse Município e registrado sob o nº
6.053, a fls. 214v/215 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Pirapora. O referido bem foi doado ao Estado, em
1951, pelo Município de Pirapora, para que ali fosse construída uma
praça de esportes, embora a escritura de doação não contenha
condição alguma. Como o imóvel encontra-se ocioso, a administração
municipal pleiteia o retorno do bem ao seu patrimônio.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige a
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. No
plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, reforça
tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º do projeto estabelece
que o terreno será destinado à construção de orla fluvial para
instalação de uma área de eventos. Importante observar que o
Prefeito Municipal de Pirapora, no Ofício PMP/GAPRE nº 148/2007,
informou que pretende dotar a cidade de uma infra-estrutura
adequada à prática de esportes e lazer e à realização de grandes
eventos, proporcionando conforto e segurança aos turistas e
beneficiando a população.

Ainda em defesa do interesse coletivo, a alienação que se pretende
efetivar deve ser revestida de garantia, prevista no art. 2º do projeto,
que estabelece o retorno do imóvel ao patrimônio da entidade doadora
se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Por fim, cabe ressaltar que, por meio da Nota Técnica nº 226/2007,
a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão declarou-se
favorável à alienação, considerando que a Secretaria de Estado de
Esportes e da Juventude, órgão a que o imóvel está vinculado, não
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tem interesse em sua utilização e que o Município pretende destinar o
imóvel a obra de relevante interesse público. Sugere, entretanto, seja
incluída no projeto de lei a área de 10.000m², relativa ao Registro nº
14.144, fls. 117/118 do Livro 3-O, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Pirapora.

Diante dessas considerações, apresentamos o Substitutivo nº 1, na
parte conclusiva deste parecer, para acolher a sugestão da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão de incluir no projeto de lei em
análise o imóvel indicado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.236/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pirapora 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

Pirapora os seguintes imóveis, situados nesse Município:
I - um terreno com área de 24.074m² (vinte e quatro mil e setenta e

quatro metros quadrados), registrado sob o nº 6.053, a fls. 214v./215
do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pirapora;

II - um terreno com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados),
registrado sob o nº 14.144, a fls. 117/118 do Livro 3-O, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora.

Parágrafo único - Os imóveis descritos neste artigo destinam-se à
construção de orla fluvial para instalação de uma área de eventos.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa.



1136

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.237/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Gil Pereira, pretende autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Pirapora o imóvel que
especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta, vem agora a este
órgão colegiado para receber parecer com relação a sua repercussão
financeira, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 1.237/2007 de autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Pirapora imóvel urbano com área de 2.970m²,
situado naquele Município, doado ao Estado em 1923, sem imposição
de nenhum ônus.

Para dar atendimento ao interesse público que deve nortear a
alienação em causa, a proposição preceitua que o bem será destinado
à construção de uma praça pública.

Cabe ressaltar que o negócio jurídico a ser realizado está revestido
de garantia, uma vez que o art. 2º do projeto prevê a reversão do
imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa de que trata o projeto de lei em análise
decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105, ao
estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada se precedida de tal
medida.

A proposição em causa 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
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Orçamentária.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.237/2007 no 1º turno.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio -

Agostinho Patrús Filho - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.297/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Leonardo Moreira, tem por
escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Sabinópolis o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal, cabendo agora a este colegiado analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102,
VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.297/2007 tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a transferir ao Município de Sabinópolis um imóvel com
área de 40.000,00m², e suas benfeitorias, situado na Av. São
Sebastião, nº 835, nesse Município. Em maio de 2001, foi celebrado
entre o Estado e a Prefeitura Municipal Termo de Cessão de Uso por
cinco anos, para fins educacionais e sociais, e o imóvel passou a ser
administrado pelo Município.

Em defesa do interesse público que deve nortear as ações da
administração pública, o parágrafo único do art. 1º do projeto prevê
que o imóvel será destinado à manutenção dos Programas de
Erradicação do Trabalho Infantil e Guarda Mirim.

Ademais, o negócio jurídico a ser realizado está revestido de
garantia, uma vez que o art. 2º do projeto de lei em causa prevê a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo de
cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista.

O projeto de lei em análise encontra-se de acordo com o § 2º do art.
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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 exige autorização legislativa específica para a movimentação dos
valores pertencentes ao ativo financeiro do Estado.

Assim, 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.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.297/2007 no 1° turno.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Patrús Filho -

Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.324/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe,
encaminhado à Assembléia Legislativa por meio da Mensagem nº
64/2007, dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores das
carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder
Executivo do Estado e institui a Parcela de Complementação
Remuneratória do Magistério para fins de implantação do piso
remuneratório dos servidores do magistério público estadual.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade
da matéria com as Emendas nºs 1 a 3, que apresentou. Por sua vez, a
Comissão de Administração Pública opinou pela sua aprovação com
as emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

A requerimento da deputada Maria Lúcia Mendonça, a proposição
foi encaminhada a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 233, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem por escopo reajustar em 5% as

tabelas de vencimento das carreiras dos profissionais de educação
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básica, bem como instituir a Parcela de Complementação
Remuneratória do Magistério - PCRM - como medida para o
estabelecimento de um piso remuneratório de R$850,00 para
professores e especialistas em educação.

A proposição pretende, ainda, equiparar os vencimentos das
carreiras de Analista Educacional e de Assistente Técnico
Educacional com os de carreiras assemelhadas da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, por meio da alteração das
respectivas tabelas de vencimento.

A iniciativa do governo atual, expressa na proposição em estudo,
integra um conjunto de medidas deflagradas a partir da aprovação do
plano de carreiras dos profissionais da educação básica, por meio da
Lei nº 15.293, de 5/8/2004. A instituição do plano de carreiras teve por
princípio o estabelecimento de normas e critérios que priorizassem,
para fins de promoção e progressão na carreira, o desempenho
profissional e a formação continuada do servidor, preponderantemente
em relação ao tempo de serviço. Posteriormente, a Lei nº 15.784, de
2005, previu um reajuste médio de 15% na remuneração dos
profissionais da educação. Desse percentual, 5% foram concedidos a
partir de julho de 2006, reajustando-se as tabelas de vencimento
básico. Assim, ainda que limitada por restrições de ordem financeira, a
tentativa de recomposição da remuneração dos profissionais da
educação adotada pelo governo do Estado constitui uma das
principais estratégias para sua valorização, em continuidade às ações
iniciadas quando da aprovação do novo plano de carreiras. Agora, o
projeto encaminhado intenciona dar mais um passo nessa direção,
essencialmente por meio da concessão de novo reajuste linear de
vencimentos e da criação de um piso remuneratório para as carreiras
típicas de magistério, em antecipação à criação do piso nacional, cuja
proposição tramita na Câmara dos Deputados, por força da
determinação contida no art. 41 da Lei nº 11.494, de 2007, que
instituiu o Fundeb.

Para evidenciar a importância e a repercussão da proposição em
estudo, é preciso antes situá-la no contexto que a fundamentou.

Significativa demanda social no setor da educação se fez explicitar,
primeiramente, em meados dos anos 1980, na luta pela



1140

universalização do acesso ao ensino. Contudo, as respostas à
pressão popular foram deficitárias, pois se verificou que o crescimento
de matrículas não foi acompanhado de aumento de recursos públicos
para a educação. Nos anos 1990, o governo federal definiria os rumos
da reforma educacional a ser adotada no País, fundando-a no
discurso da produtividade, da eficiência técnica, da agilidade
administrativa, da autonomia financeira e da flexibilidade, próprios da
iniciativa privada nos marcos do capitalismo em seu estágio atual.
Como resultado do esforço normativo empreendido para colocar em
prática um projeto para a educação nacional, foram aprovados dois
pilares do novo modelo: a Emenda à Constituição Federal nº 14, de
1996, que criou o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e Valorização do Magistério - Fundef - (substituído atualmente pelo
Fundeb, que alcança todos os níveis da educação básica) e a Lei n°
9.394, de 1996, que ofereceu novas diretrizes para a educação
nacional, tendo reformulado a concepção do trabalho docente. O
pressuposto para a concretização do princípio constitucional de
valorização do magistério, preceituado pelo art. 206 da Constituição
Federal, seria a elevação dos padrões de remuneração de forma
integrada à elaboração de planos de carreira, que articulassem
profissionalização do magistério com melhoria da qualidade da escola
pública brasileira.

A Lei n° 9.394, 1996, em seu art. 67, estabeleceu q ue os sistemas
de ensino deveriam promover a valorização dos profissionais da
educação, assegurando-lhes, nos planos de carreira: ingresso por
concurso, aperfeiçoamento profissional continuado com licenciamento
periódico remunerado, piso salarial profissional e progressão funcional
baseada na titulação ou habilitação, entre outros. O Plano Nacional de
Educação, aprovado pela Lei Federal nº 10.172, de 2001, estabeleceu
como meta para os sistemas de ensino a remuneração condigna para
o magistério e demais profissionais da educação com piso salarial
próprio.

As reformas educacionais que ocorreram em Minas Gerais no
período de 1991 a 2002, propostas com o propalado objetivo de elevar
os patamares de qualidade e eficiência da educação pública,
trouxeram repercussões na gestão da rede pública do Estado, mas
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reduzida efetividade quanto à melhoria na remuneração do pessoal de
magistério. Os programas implementados nesse período tinham como
uma de suas principais diretrizes estabelecer plano de cargos e
salários, incentivando a permanência no magistério e aperfeiçoamento
contínuo, o que não foi concretizado naquela ocasião. Por outro lado,
tais reformas trouxeram outras atribuições para os professores além
da regência, como o controle da freqüência para informação ao
conselho tutelar, o tratamento das manifestações de questões de
cunho social na sala de aula e na escola, como a precariedade
financeira dos estudantes e familiares, saúde, sexualidade, drogas,
violência, entre outros temas para os quais em geral os professores
não detinham os necessários conhecimentos. Somaram-se a essas
frentes de trabalho a construção e a execução do projeto político-
pedagógico da escola e outras atividades diversas do exercício em
sala de aula. Todas essas exigências pareceram contribuir para a
intensificação do trabalho docente sem a necessária contrapartida
capaz de promover o estímulo à permanência dos profissionais na
carreira.

Em 2001, após longo período sem abertura de concursos, a
Secretaria de Estado de Educação promoveu concurso público para
preenchimento de 50.283 vagas, prevendo eliminar a figura do
designado. Com efeito, os candidatos classificados foram nomeados,
à exceção dos ajudantes de serviços gerais. Porém, do total de
nomeados, mais de quatro mil desistiram da vaga devido aos salários
baixos e às más condições de trabalho. Outros concursos se seguiram
em um curto espaço de tempo, mas o número de designados ainda é
significativo na rede pública estadual, e há níveis elevados de evasão
no quadro de pessoal da educação, o que compromete as metas de
qualidade na oferta de ensino.

Com respeito à remuneração, a partir de 2000, por meio da Lei
Delegada n° 41, foi instituída a Parcela Remunerató ria complementar -
PRC. O valor da PRC era calculado deduzindo-se do valor
correspondente ao grau de escolaridade e à jornada de trabalho do
cargo ocupado pelo servidor a soma de todas parcelas remuneratórias
a que fizesse jus, inclusive os adicionais por tempo de serviço. Em
2005, como forma de viabilizar os reajustes anteriormente
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mencionados, foi instituída a Vantagem Temporária Incorporável - VTI
-, que decorreu da transformação dos valores da PRC e do abono
instituído pela Lei Delegada nº 38, de 1997, sendo a VTI
progressivamente incorporada ao vencimento básico dos servidores.
O governo estadual, ao criar a VTI, vislumbrou a correção das
distorções geradas pela PRC, já que a primeira teria o caráter
temporário, constituindo, portanto, uma medida de transição para
solucionar os problemas da dispersão remuneratória e conseqüente
desvalorização do servidor.

Considerando-se as novas medidas previstas no projeto em estudo,
com reajuste de vencimentos e instituição da PCRM, que tem por
objetivo viabilizar a criação de um piso remuneratório estadual para o
magistério, superior ao pretendido pelo governo federal, é indiscutível
que se encontra em curso uma evolução no tocante à valorização dos
profissionais da educação no Estado de Minas Gerais. Não se pode
deixar de reconhecer, entretanto, que as ações são incipientes ante o
desafio que se coloca para o alcance da qualidade da educação no
Estado, que possui mais de 220 mil servidores atuando na área de
educação e a segunda maior rede de ensino do País. Entretanto, urge
que tal desafio seja vencido, uma vez que não é possível a gestão
democrática na área de educação, tampouco se elaboram e executam
coletivamente projetos pedagógicos, sem a garantia de condições de
trabalho e remuneração docente que possibilitem o envolvimento e o
compromisso profissional dos que se dedicam à escola. Por isso, a
melhoria das condições de trabalho docente constitui elemento-chave
na consecução de uma política educacional responsável.

Assim, esta Comissão acolhe o projeto de lei em análise pela
importância de que se reveste a matéria, com os devidos acréscimos
efetuados pela Comissão de Constituição e Justiça, defendendo, ao
mesmo tempo, ser imprescindível que dois pontos de atenção estejam
sob cuidadosa tutela do Estado para o prosseguimento das ações de
valorização dos profissionais da educação instituídas pelo projeto: a
previsão de mecanismos legais de incorporação progressiva da
PCRM ao vencimento básico dos profissionais de magistério a médio
prazo, sob pena de se reproduzirem as mesmas distorções apontadas
pelo governo atual na condução da política remuneratória dos
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servidores do Estado no governo anterior; a manutenção da coerência
do plano de carreiras vigente, concebido para integrar as diversas
funções na área de educação e promover sua valorização conjunta.
Se é bem-vinda a equiparação do vencimento básico dos cargos de
Assistente Técnico Educacional e Analista Educacional a carreiras
semelhantes na estrutura da Seplag, seria medida equânime
promover a mesma equiparação em relação à carreira de Assistente
Técnico de Educação Básica, que não difere em atribuições da
carreira de Assistente Técnico Educacional, com a única distinção de
local de lotação. Da mesma forma, outras carreiras do grupo da
educação cujas atribuições se relacionam a atividades-meio
mereceriam o mesmo tratamento dado às duas carreiras que tiveram
suas tabelas de vencimentos equiparadas às de carreiras
semelhantes na Seplag.

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

1.324, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 3, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Deiró Marra, Presidente e relator - Carlin Moura (voto contrário) -

Ana Maria Resende - Maria Lúcia Mendonça - Vanderlei Jangrossi.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 224/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.948/2006, dispõe sobre a devolução do valor da matrícula nos
estabelecimentos de ensino superior nas situações em que especifica.

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
A proposição em análise determina que as instituições de ensino
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superior sejam obrigadas a devolver o valor integral da matrícula aos
alunos que desistam do curso. Essa devolução deverá ocorrer no ato
da desistência, sob pena de multa, em favor do aluno, equivalente a
cinco vezes o valor da matrícula.

Conforme foi demonstrado no parecer de primeiro turno desta
Comissão, o estudante e a instituição de ensino, no ato da matrícula,
celebram relação de consumo. O primeiro, na qualidade de
consumidor, e a segunda, na condição de fornecedora. Esse
entendimento está assegurado pela vasta jurisprudência dos tribunais,
vinculando-se, assim, toda a legislação pertinente à matéria em
análise.

O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor garante a desistência
de um contrato no prazo de sete dias do ato do recebimento do
produto ou do serviço. No caso da matrícula, o aluno ainda não obteve
a contraprestação, qual seja os serviços educacionais, valendo-se,
portanto, desse dispositivo legal para pleitear a devolução da
matrícula efetuada. Por via de conseqüência, passa-se à discussão do
valor a ser restituído e o prazo para fazê-lo.

Em que pese à argumentação costumeira dos estabelecimentos de
ensino de reterem o valor integral da matrícula para cobrir custos
administrativos, já está comprovada que a desistência não implica
prejuízos. Da mesma forma, a retenção de até 20% para compensar
esses custos administrativos é um abuso, em razão dos preços
exorbitantes das matrículas e mensalidades. O Juizado Especial de
Relações de Consumo de Belo Horizonte entende ser adequada a
cobrança de, no máximo, 5% do valor da matrícula a título de
reparação dos supostos custos operacionais. A devolução integral da
matrícula, proposta originalmente no projeto, também é improcedente,
na medida em que há um gasto mínimo no processo de inclusão do
aluno na instituição de ensino superior.

Quanto ao prazo para que se efetue essa devolução, continuamos
com o entendimento exarado pela Comissão, em 1º turno, de que dez
dias é tempo suficiente e não prejudica nenhuma das partes.

No que concerne às multas pretendidas pelo descumprimento do
estabelecido na futura lei, por se tratar de matéria de direito civil,
mantemos o entendimento anterior de se remeter a questão ao
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disposto na legislação existente, no caso, a Lei Federal nº 8.078, de
11/9/1990, o Código de Defesa do Consumidor.

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

224/2007 na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Carlin

Moura - Maria Lúcia Mendonça - Vanderlei Jangrossi.
PROJETO DE LEI Nº 224/2007

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a devolução de taxa de matrícula, por parte das

instituições de ensino superior.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a instituição de ensino superior obr igada a devolver, no

prazo de dez dias, o valor da matrícula ao aluno que desistir do curso
ou solicitar transferência antes do início das aulas.

Parágrafo único - A instituição de que trata o “caput” poderá
descontar até 5% (cinco por cento) do valor da matrícula a ser
devolvido para cobrir os gastos administrativos dela decorrentes,
desde que comprovados com a apresentação de planilha de custos.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei en sejará ao infrator
a aplicação das penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 486/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
análise “proíbe aos restaurantes, aos bares, às casas noturnas e aos
estabelecimentos congêneres a prática da obrigatoriedade de
‘consumação mínima’ e dá outras providências”.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o
projeto a esta Comissão para receber parecer no 2º turno, nos termos
do art. 102, IV, “a”, c/c o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação
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A proposição em análise tem por escopo proibir a cobrança de
consumação mínima ou obrigatória em bares, boates, danceterias,
casas de shows e similares.

A cobrança de consumação mínima obriga os consumidores a
pagarem uma taxa, determinada pelo estabelecimento, mesmo que
nada venham a consumir. Com isso, muitos, desejosos de não
“perder” o dinheiro, são incitados a consumir e acabam por optar,
muitas vezes, pelo consumo de bebidas alcoólicas, o que pode
acarretar embriaguez e acidentes.

Tal cobrança é ilícita, conforme o previsto no art. 39, inciso I, da Lei
nº 8.078, de 11/9/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), e
no art. 12 do Decreto nº 2.181, de 1997, do governo federal, os quais
estabelecem que é vedado ao fornecedor “condicionar o fornecimento
de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”.

Em que pese ao fato de ser considerada abusiva pelo referido
Código, essa prática é adotada nas casas noturnas de quase todo o
País. Conforme foi mencionado por esta Comissão quando da análise
do projeto no 1º turno, algumas unidades da Federação já
conseguiram orientar a solução do problema por meio da edição de
normas. É o caso do Município de Recife e do Estado de São Paulo,
que promulgaram a Lei Municipal nº 16.705, de 2/11/2001, e a Lei
Estadual nº 11.886, de 1º/3/2005, respectivamente.

Esta Comissão considera conveniente e oportuno que o Estado de
Minas Gerais adote a mesma medida, uma vez que a cobrança de
consumação mínima viola um dos princípios básicos das relações de
consumo, que consiste na consideração dos interesses do
consumidor. Desta forma, ratificamos o entendimento por nós exarado
no parecer para o 1º turno do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do

Projeto de Lei nº 486/2007 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Ronaldo

Magalhães.
PROJETO DE LEI Nº 486/2007
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(Redação do Vencido)
Proíbe a cobrança de consumação mínima por fornecedor de

produto ou serviço.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedada a cobrança de consumação mínima por

fornecedor de produto ou serviço.
Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às

penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 139/2 007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 139/2007, de autoria do Deputad o 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, 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° 139/2007
Altera a Lei n° 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. 1° - O art. 1° da Lei n° 12.971, de 27 de julh o de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - Ficam as instituições bancárias e financ eiras 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
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Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.”.
Art. 2° - Fica acrescentado ao art. 2° da Lei n° 12 .971, de 1998, o

seguinte inciso V:
“Art. 2° - (...)
V - alarme sonoro a ser acionado pelo usuário do serviço em caso

de emergência.”.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 161/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 161/2007, de autoria do Deputad o Dimas

Fabiano, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Itajubá o imóvel que menciona, foi aprovado no 2° t urno, 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° 161/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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

Itajubá o terreno, com área de 21,1699ha (vinte e um vírgula mil
seiscentos e noventa e nove hectares), onde funciona o horto florestal
daquele Município, instituído pelo art. 3° da Lei n ° 11.731, de 30 de
dezembro de 1994, e descrito no art. 2° do Decreto n° 22.701, de 2 de
fevereiro de 1983.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento de horto florestal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se for desvirtuada a destinação prevista no parágrafo único do
art. 1°.
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 752/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 752/2007, de autoria do Deputad o Sargento

Rodrigues, que altera o art. 1° da Lei n° 13.457, d e 12 de janeiro de
2000, que dispõe sobre a pensão por morte de contribuinte obrigatório
da Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito -
CBGC -, foi aprovado no 2° turno, na forma do venci do 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° 752/2007
Dá nova redação ao “caput” do art. 1° da Lei n° 13. 457, de 12 de

janeiro de 2000, que dispõe sobre a pensão por morte de contribuinte
obrigatório da Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de
Trânsito - CBGC.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O “caput” do art. 1° da Lei n° 13.457, de  12 de janeiro de

2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - A pensão por morte de contribuinte obrig atório da Caixa

Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito - CBGC -, de
responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos do
art. 74 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994,  corresponderá à
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido,
observado o disposto no § 7° do art. 40 da Constitu ição da
República.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 814/2 007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 814/2007, de autoria do Deputad o Elmiro

Nascimento, que declara de utilidade pública a Casa de Promoção
Humana, 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° 814/2007
Declara de utilidade pública a Casa de Promoção Humana, com

sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cas a de Promoção

Humana, com sede no Município de Patos de Minas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.078/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.078/2007, de autoria do Deput ado Fahim
Sawan, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Cristo Verdade que Liberta - Abecvel -, 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° 1.078/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cristo

Verdade que Liberta - Abecvel -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Beneficente Cristo Verdade que Liberta - Abecvel -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Glaúcia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.079/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.079/2007, de autoria do Deput ado Fahim
Sawan, que declara de utilidade pública a Associação do Projeto João
de Barro, 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° 1.079/2007
Declara de utilidade pública a Associação do Projeto João de Barro,

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 do Projeto

João de Barro, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Glaúcia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.094/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.094/2007, de autoria do Deput ado Dinis
Pinheiro, que declara de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento e Integração Cultural, Ambiental e Social do Vale do
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Paraopeba - Saber Viver, com sede no Município de Brumadinho, 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° 1.094/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e

Integração Cultural, Ambiental e Social do Vale do Paraopeba - Saber
Viver, com sede no Município de Brumadinho.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Desenvolvimento e Integração Cultural, Ambiental e Social do Vale do
Paraopeba - Saber Viver, com sede no Município de Brumadinho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Glaúcia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.100/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.100/2007, de autoria do Deput ado Elmiro
Nascimento, que declara de utilidade pública a Casa da Sopa Tia
Euzápia, 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° 1.100/2007
Declara de utilidade pública a Casa da Sopa Tia Euzápia, com sede

no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cas a da Sopa Tia
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Euzápia, com sede no Município de Patos de Minas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Glaúcia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.115/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.115/2007, de autoria do Deput ado Deiró Marra,
que declara de utilidade pública a Associação de Voluntárias de
Patrocínio - AVP -, 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° 1.115/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Voluntárias de

Patrocínio - AVP -, com sede no Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Voluntárias de Patrocínio - AVP -, com sede no Município de
Patrocínio.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.146/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.146/2007, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Bairros Santo Antônio, São Joaquim e Cohab Pontal,
com sede no Município de Pratápolis, 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° 1.146/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros

Santo Antônio, São Joaquim e Cohab Pontal, com sede no Município
de Pratápolis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária dos Bairros Santo Antônio, São Joaquim e Cohab Pontal,
com sede no Município de Pratápolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.148/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.148/2007, de autoria do Deput ado Eros
Biondini, que declara de utilidade pública a entidade Projeto Vida e
Verde - Pró-Viver, com sede no Município de Betim, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.148/2007
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Vida e Verde – Pró-

Viver, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Projeto Vida e

Verde - Pró-Viver, com sede no Município de Betim.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.152/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.152/2007, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública a Casa da Criança Professora
Nilmara Renó Carneiro, com sede no Município de Piranguinho, 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° 1.152/2007
Declara de utilidade pública a entidade Casa da Criança Professora

Nilmara Renó Carneiro, com sede no Município de Piranguinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa da

Criança Professora Nilmara Renó Carneiro, com sede no Município de
Piranguinho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.156/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.156/2007, de autoria do Deput ado Rômulo
Veneroso, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Serra Viva, 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.
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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° 1.156/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Serra Viva,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Beneficente Serra Viva, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.179/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.179/2007, de autoria da Deput ada Gláucia
Brandão, que declara de utilidade pública a Comunidade Kolping
Rainha da Paz, 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° 1.179/2007
Declara de utilidade pública a entidade Comunidade Kolping Rainha

da Paz, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Comunidade

Kolping Rainha da Paz, com sede no Município de Ribeirão das
Neves.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Ademir Lucas, Presidente e relator - Gláucia Brandão - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.185/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.185/2007, de autoria do Deput ado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Casa de Apoio Porto
Esperança, 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° 1.185/2007
Declara de utilidade pública a entidade Casa de Apoio Porto

Esperança, 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 Casa de

Apoio Porto Esperança, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.187/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.187/2007, de autoria do Deput ado Fahim
Sawan, que declara de utilidade pública o Instituto Scala, do Município
de Sacramento, 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° 1.187/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Scala, com sede no Município

de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Scala, com
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sede no Município de Sacramento.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.189/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.189/2007, de autoria do Deput ado Lafayette de
Andrada, que declara de utilidade pública a Associação Cultural
Núcleo de Informação e Expressão Holística - Nieh -, com sede no
Município de Luminárias, 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° 1.189/2007
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Núcleo de

Informação e Expressão Holística - Nieh -, com sede no Município de
Luminárias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural

Núcleo de Informação e Expressão Holística - Nieh -, com sede no
Município de Luminárias.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Glaúcia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.191/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.191/2007, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Creche
Renascer da Criança, com sede no Município de Uberlândia, 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° 1.191/2007
Declara de utilidade pública a Creche Renascer da Criança, com

sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che Renascer da

Criança, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.193/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.193/2007, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública o Instituto Virtus,
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° 1.193/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Virtus, com sede no Município

de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Virtus, com

sede no Município de Uberlândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
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Glaúcia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei
Jangrossi.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.197/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.197/2007, de autoria da Deput ada Rosângela

Reis, que declara de utilidade pública a Associação de Apoio
Comunitário do Conjunto Habitacional do Bairro Vale Verde, 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° 1.197/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do

Conjunto Habitacional do Bairro Vale Verde, com sede no Município
de Timóteo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Apoio

Comunitário do Conjunto Habitacional do Bairro Vale Verde, com sede
no Município de Timóteo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Glaúcia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.198/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.198/2007, de autoria do Deput ado Ademir
Lucas, que declara de utilidade pública o Centro de Oportunidades de
Contagem e Região Metropolitana de Belo Horizonte, 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° 1.198/2007
Declara de utilidade pública a entidade Centro de Oportunidades de

Contagem e Região Metropolitana de Belo Horizonte, com sede no
Município de Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Centro de

Oportunidades de Contagem e Região Metropolitana de Belo
Horizonte, com sede no Município de Contagem.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.200/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.200/2007, de autoria da Deput ada Gláucia
Brandão, que declara de utilidade pública o Grupo de Projetos
Comunitários do Bairro Fazenda Castro, 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° 1.200/2007
Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Projetos

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo de

Projetos Comunitários do Bairro Fazenda Castro, com sede no
Município de Ribeirão das Neves.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Glaúcia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.205/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.205/2007, de autoria do Deput ado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Bela Vista, 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° 1.205/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Bela Vista, com sede no
Município de Curvelo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.206/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.206/2007, de autoria do Deput ado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Assistência Social Bom
Jesus, 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
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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° 1.206/2007

Declara de utilidade pública a entidade Assistência Social Bom
Jesus, com sede no Município de Curvelo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Assistência

Social Bom Jesus, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.207/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.207/2007, de autoria do Deput ado Irani
Barbosa, que declara de utilidade pública a Fundação Padre Dehon,
com sede no Município de Lavras, 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° 1.207/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Padre Dehon, com sede no

Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Padre

Dehon, com sede no Município de Lavras.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.210/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.210/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Ação Social Comunitária
Beneficente Ebenézer - Ascobe -, 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.

PROJETO DE LEI N° 1.210/2007
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social Comunitária

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

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.211/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.211/2007, de autoria do Deput ado Bráulio
Braz, que declara de utilidade pública a Creche Obra Unida Casa da
Menina, com sede no Município de Muriaé, 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° 1.211/2007
Declara de utilidade pública a entidade Casa da Menina, com sede
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no Município de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa da

Menina, com sede no Município de Muriaé.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.214/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.214/2007, de autoria do Deput ado Zé Maia,
que declara de utilidade pública o Lar São Pedro, com sede no
Município de Limeira do Oeste, 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° 1.214/2007
Declara de utilidade pública o Lar São Pedro, com sede no

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

sede no Município de Limeira do Oeste.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.221/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.221/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São
Vicente de Minas o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
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regimentais, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.221/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Vicente de

Minas o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São Vicente de Minas imóvel com área de 2.750m² (dois mil
setecentos e cinqüenta metros quadrados), situado na Rua Visconde
do Rio Branco, n° 380, naquele Município, registrad o sob o n° 9.332, a
fls. 163 do Livro 3-H, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Andrelândia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento de escola municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.232/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.232/2007, de autoria do Deput ado Irani
Barbosa, que declara de utilidade pública o Movimento Popular de
Cidadania e Ouvidoria Pública do Município de Santa Luzia, 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° 1.232/2007

Declara de utilidade pública a entidade Movimento Popular de
Cidadania e Ouvidoria Pública do Município de Santa Luzia, com sede
nesse Município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Movimento

Popular de Cidadania e Ouvidoria Pública do Município de Santa
Luzia, com sede nesse Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.234/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.234/2007, de autoria da Deput ada Rosângela
Reis, que declara de utilidade pública a Associação Mobilizadora de
Ações e Resgate à Cidadania das Crianças e Itinerante 4 de Agosto -
Associação 4 de Agosto, com sede no Município de Coronel
Fabriciano, 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° 1.234/2007
Declara de utilidade pública a Associação Mobilizadora de Ações e

Resgate à Cidadania das Crianças e Itinerante 4 de Agosto -
Associação 4 de Agosto, com sede no Município de Coronel
Fabriciano.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Mobilizadora de Ações e Resgate à Cidadania das Crianças e
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Itinerante 4 de Agosto - Associação 4 de Agosto, com sede no
Município de Coronel Fabriciano.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Glaúcia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.243/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.243/2007, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública o Instituto Mineiro
de Defesa do Consumidor, com sede no Município de Boa Esperança,
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° 1.243/2007
Declara de utilidade  pública  o Instituto Mineiro de Defesa do

Consumidor - Imidec -, com sede no Município de Boa Esperança.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Mineiro de

Defesa do Consumidor - Imidec -, com sede no Município de Boa
Esperança.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.258/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.258/2007, de autoria do Deput ado Gilberto
Abramo, que declara de  utilidade  pública  a  Ação Social Ágape -
ASA -, com sede no Município de Belo Horizonte, 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° 1.258/2007
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social Ágape, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art 1° - Fica declarada de utilidade pública a enti dade Ação Social

Ágape, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pub licação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.259/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.259/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Associação Mãe Sozinha,
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° 1.259/2007
Declara de utilidade pública a Associação Mãe Sozinha - AMS -,

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 Mãe

Sozinha - AMS -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Glaúcia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir
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Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.265/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.265/2007, de autoria do Deput ado José
Henrique, que declara de utilidade pública o Lar de Assistência Social
Ernestina Maria de Almeida - LAS-EMA -, 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° 1.265/2007
Declara de utilidade pública o Lar de Assistência Social Ernestina

Maria de Almeida - LAS-EMA -, com sede no Município de Ipanema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar  de Assistência

Social Ernestina Maria de Almeida - LAS-EMA -, com sede no
Município de Ipanema.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Glaúcia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.272/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.272/2007, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública a Associação de Catadores do Vale
do Paraopeba, com sede no Município de Brumadinho, 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° 1.272/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Catadores do Vale do

Paraopeba, com sede no Município de Brumadinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Catadores do Vale do Paraopeba, com sede no Município de
Brumadinho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Glaúcia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.274/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.274/2007, de autoria do Deput ado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública o Conselho Central de São
João Nepomuceno da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
no Município de São João Nepomuceno, 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° 1.274/2007
Declara de utilidade pública a entidade Conselho Central de São

João Nepomuceno da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
no Município de São João Nepomuceno.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Conselho

Central de São João Nepomuceno da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede no Município de São João Nepomuceno.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Glaúcia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.355/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.355/2007, de autoria do Deput ado Mauri

Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Piraúba 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° 1.355/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piraúba o imóvel

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

Piraúba imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados),
situado na localidade denominada Volta da Ferradura, naquele
Município, registrado sob o n° 17.881, a fls. 143v.  do Livro 3-AE, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Pomba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à instalação de unidade de assistência social e de saúde
para o atendimento da comunidade de Volta da Ferradura.

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, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
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